CLEARONE MAX IP KONFERANS CİHAZI

KURULUM/KULLANIM KILAVUZU

Adım Adım Kurulum;

1 BAĞLANTI

Genişletmek İçin;
Maksimum 4 taneye kadar aşağıdaki şekilde genişletilir.

2 CİHAZ ÜZERİNDEN AYARLAMA
IP VERME
Cihaz açılır açılmaz DHCP’den IP alır.

Cihazın IP’sini görmek için ;
1. LCD üzerinde aşağıdaki programlama ikonunu görene REDIAL/PROG tuşuna basınız.

Şekil 1 - MAX IP LCD Programlama İkonu

2. Cihazın mevcut IP’sini görmek için yukarıdaki ikonu gördükten sonra “2” tuşuna basınız. Eğer
bu IP DHCP’den alınan bir IP ise web arayüzüne bu IP ile giriş yapabilirsiniz. Eğer web
arayüzüne bu IP ile ulaşamıyorsanız cihazın DHCP’den IP alması için gerekli ayarları yapmalı
veya elle IP vermelisiniz.

Telefon üzerinden Statik IP vermek için;
3. “1” tuşuna basınız. Mevcut DHCP ayarı ekranda gözükür. “1” gözükürse DHCP aktiftir. “0”
gözükürse DHCP pasiftir.
4. “1” aktifse 5. Adımdan, “0” aktifse 8. adımdan devam ediniz.
5. REDIAL/PROG tuşuna basınız. Mevuct DHCP modu “1” yanıp sönmeye başlar.
6. DHCP’ yi kapatmak için “0” tuşuna basınız. Yeni mod “0” yanıp sönmeye başlar.
7. REDIAL/PROG tuşuna basınız. DHCP modu kapatılmıştır. Artık statik IP verebilirsiniz.
8. “2” tuşuna basınız. Mevcut IP adresi gözükür.
9. REDIAL/PROG tuşuna basınız. Mevcut IP adresi yanıp sönmeye başlar.
10. IP adresini karakter karakter silmek için CLEAR tuşuna basınız.
11. Yeni IP adresini tuş takımı üzerinden giriniz. IP adresindeki “.” için “*” tuşunu kullanınız.
12. REDIAL/PROG tuşuna basınız. Yeni IP adresiniz aktiflenecektir.
13. Subnet mask ayarlarını yapmak için “3” tuşuna basıp 9-12 adımlarını tekrarlayınız.
14. Varsayılan Ağ Geçidi ayarlarını yapmak için “4” tuşuna basıp 9-12 adımlarını tekrarlayınız.
15. REDIAL/PROG tuşuna basınız. MAX IP telefon kendini yeniden başlatacaktır.

DHCP ile IP vermek için;
3. “1” tuşuna basınız. Mevcut DHCP ayarı ekranda gözükür. “1” gözükürse DHCP aktiftir. Her
hangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. “0” gözükürse DHCP pasiftir. “DHCP” yi aktiflemek
gerekir.
4. REDIAL/PROG tuşuna basınız. Mevuct DHCP modu “0” yanıp sönmeye başlar.
5. DHCP’yi açmak için “1” tuşuna basınız. Yeni mod “1” yanıp sönmeye başlar.
6. REDIAL/PROG tuşuna basınız. DHCP modu açılmıştır.
7. “2” tuşuna basınız. Mevcut IP adresi gözükür.

ZİL SESİNİ DEĞİŞTİRME
1.
2.
3.
4.
5.

LCD üzerinde programlama ikonunu görene REDIAL/PROG tuşuna basınız.
“5” tuşuna basınız. 5 farklı zil sesi vardır.
REDIAL/PROG tuşuna basınız. Mevcut melodi yanıp sönmeye başlar.
1-5 arasındaki sayılara basarak yeni melodiyi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz melodi bir kere çalar.
REDIAL/PROG tuşuna basarak melodiyi kaydediniz. Programlamadan çıkmak için CLEAR
tuşuna basınız.

3 WEB ARAYÜZÜ
MAX IP telefonun ayarlarını en kolay web arayüzü üzerinden yapabilirsiniz. Web arayüzüne
bağlanmak için aşağıdaki adımları izleyiniz;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programlama ikonunu görene kadar REDIAL/PROG tuşuna basınız. (Şekil 1)
Telefonun IP’sini görene kadar “2” tuşuna basınız.
IP adresini bir yere not alınız. Programlama modundan çıkmak için CLEAR tuşuna basınız.
Internet Explorer başlatınız. (Arayüz sadece Internet Explorer 6.0 versiyonu veya sonrası ile Java
1.5 veya sonrasında düzgün çalışır. )
Telefonun IP adresini Internet Explorer’daki adres çubuğuna yazıp ENTER tuşuna basınız.
Web arayüzü Login sayfası ekrana gelir.

7. Kullanıcı Adı: admin, Şifre: clearone olarak girip, OK tuşuna basınız.
8. “About Device” (Cihaz Hakkında) sayfası ekrana gelecektir. Yazılım Bilgisi, MAC Adresi
gibi cihaz bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

GENERAL SETTINGS (GENEL AYARLAR)

Security
Telefon web arayüzüne girerken gerekli olan kullanıcı adı-şifreyi Security (Güvenlik) bölümünden
değiştirebilirsiniz.
Provisionning
Telefonu kendiniz ayarlamak istiyorsanız Use Local Settings (Yerel Ayarları Kullan) seçiniz.
Telefonu TFTP üzerinden ayarlamak istiyorsanız “Use DHCP/TFTP” seçiniz.
TFTP sunucunun IP’si DHCP üzerinden sağlanıyorsa “TFTP Address from DHCP” seçiniz.
TFTP sunucu IP’si DHCP üzerinden sağlanamıyorsa elle girmek için “Use TFTP Server” seçip yan tarafa
IP’sini yazınız.
Phone Number
MAX IP Telefon numarasını buradan girebilirsiniz.
Reboot
MAX IP telefonunu yeniden başlatma iznini buradan verebilirsiniz. Çağrı esnasında yeniden
başlatmaya izin veriyorsanız “ Allow reboot during a call” , çağrı esnasında yeniden başlatmaya izin
vermek istemiyorsanız “ Wait until current call ends” seçiniz.

DIAL PLAN (Arama Planı)

Arama planını telefon üzerinden oluşturabilirsiniz. Arama planı kullanmak istemiyor, yapılan tüm çağrıların
santrale gönderilmesini istiyorsanız hiçbir kutucuğu işaretlemeyiniz. (Mevcut yazılımda desteklenmiyor. İleride
desteklenecek. Şimdilik arama planına giriş yapmak zorunludur.)

Dial Plan ayarları;
İşaretli olan kutucuklar aktif arama planlarını gösteriyor.
Starts with; arayacağınız numaranın kaçla başlayacağını giriniz.
Auto dials after; kaç haneli numara tuşlayacağınızı giriniz.
Şekildeki örnek;
1. kural aktif, 5 ile başlayan 5 haneli numaralar aranabilir. (51100, 51144 gibi)
2. kural aktif, 6 ile başlayan 4 haneli numaralar aranabilir. (6144, 6600 gibi)
3. kural aktif, 1 ile başlayan 4 haneli numaralar aranabilir. (1100,1144 gibi)
Bu kurallar haricinde hiçbir arama yapılamaz. Dış hatta çıkmak için ayrıca kural tanımlamak gerekir.

NETWORK SETTINGS (NETWORK AYARLARI)
IP ayarlarını telefon üzerinden yapabildiğiniz gibi web arayüzü üzerinden bu bölümden de
yapabilirsiniz. DHCP’yi aktifleyebilirsiniz veya pasifleyebilirsiniz.
VLAN, QoS ayarlarını bu bölümden yapabilirsiniz.

SIP CONFIGURATION (SIP AYARLARI)
SIP ayarlarını bu bölümden yapabilirsiniz. Bilgi İşlem Bölümü’nden aldığınız kullanıcı adı, şifre ve
Sunucu IP bilgilerini giriniz. Ayarları aşağıdaki gibi yapabilirsiniz. 51332 yazan yere kullanıcı adını,
192.168.124.25 yazan yere kendi SIP sunucu IP’sini, Authorization password yazan yere şifrenizi
giriniz. Basit bir konfigürasyon için diğer değerleri varsayılanda bırakabilirsiniz.

AUDIO SETTINGS
Kodek seçimi, VAD gibi ayarları buradan yapabilirsiniz. RTP’lerin şifrelenmesi için gerekli olan SRTP
protokolünü buradan açabilirsiniz.

PHONEBOOK (TELEFON REHBERİ)
Maksimum 10 adet telefon kaydedebilirsiniz ve karşılık gelen tuşlar ile bu numaralara hızlı arama
gerçekleştirebilirsiniz. Örnekte, telefon üzerinde 1’e basıldığında 1145, 2’ye basıldığında 1100
aranabilir.

4 HATA GİDERME

HATALAR

NE OLABİLİR?

ŞUNLARI DENEYİN

*Çevir Sesi yok

*Baz ünitesi Ethernet ile bağlı
değil.
*DHCP Hatası

*Kutu içerisinden çıkan Ethernet
kablosu ile Baz istasyonunu
networke bağlayın.
*IP adresini kontrol edin.

*Gürültü var.

*Diğer oda çok gürültülü olabilir.
*Networkte paket kaybı veya
gecikmesi var.

*Diğer tarafın gürültüyü
azaltmasını sağlayın.
*Bilgi İşlem Bölümü ile görüşün.

*Dial Plan(Arama Planı) hatalı
Outbound Proxy ayarları düzgün
yapılmamış.
*Çağrı geliyor ancak çağrı *Numarayı çevirdikten sonra bitiş
yapılamıyor.
dijitine basılmamış.

*Dial Plan ayarlarınızı kontrol
edin. Outbound Proxy
ayarlarınızı kontrol edin.
*Telefonu çevirdikten sonra #
veya 'A' ya basınız.

*Ses düşük

*Diğer taraftaki cihazların kalitesi
düşük.
*Kodek ayarları düzgün
yapılmamış.

*Diğer taraftaki cihazlar
değiştirilmeli. Katılımcılar cihaza
daha yakın oturmalı ve arka
gürültüler azaltılmalı.
*G.711 veya G.729 kodeklerine
öncelik verilmeli.

*Çağrı yapılıyor ancak
çağrı alınamıyor.

*SIP Proxy ayarları hatalı.

*SIP Proxy ayarları ile Port
ayarları kontrol edilmeli.

*Ekranda Error 5 hatası
gözüküyor.

*Telefon hatası

*Telefonu kapatıp açınız.
Problem devam ederse statik IP
veriniz.
*Problem devam ederse arızaya
gönderiniz.

*Uzaktaki nokta
duyulamıyor.

*Local AGC kapalı olabilir.
*Far-end ALC kapalı olabilir.

*Local AGC aç.
*Far-end ALC aç.

*Uzaktaki nokta
duymakta sıkıntı çekiyor.

*Local AGC kapalı olabilir.
*Far-end ALC kapalı olabilir.

*Local AGC aç.
*Far-end ALC aç.

LOG ALMA
TRACE/LOGGING SETTINGS
SIP ve sistem loglarını bu sayfadan açabilirsiniz.

VIEW LOG
Hata için logu buradan alabilirsiniz. Son 8Kb’lık logu almak için Update’e basınız. Download deyip logu
kayıt altına alabilirsiniz.

YAZILIM GÜNCELLEME
TOOLS
Yazılımı Tools bölümündeki > Firmware > File location > Gözat kısmından güncelleyebilirsiniz.

