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Nastavení bezdrátového  

telefonu Siemens  
A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP 
 

Zapojení telefonu 

 
V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením  

k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu  

a druhý konektor kabelu zasuňte do zdířky na základně IP telefonu. Základnu připojte napájecím 

kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel internetu přiděluje veřejnou IP 

adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router. 
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1) Zjištění IP adresy telefonu  

Zapojte telefon podle obrázku č. 1. Pro vstup do webového rozhraní telefonu je nutné zjištění IP 

adresy. Pro zobrazení IP adresy na displeji Vašeho telefonu stiskněte tlačítko na základně  

(viz obrázek č. 2).“ 

 

 

 

(obrázek č. 2) 

 
2) Přihlášení do webového rozhraní zařízení 

IP adresu zobrazenou na displeji telefonu zadejte do webového prohlížeče (viz obrázek č. 3)  

a stiskněte ENTER. 

 

(obrázek č.  3) 

 

 

 

 

Nastavení telefonu 
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Po zadání IP adresy do prohlížeče, se Vám zobrazí přihlašovací stránka (viz obrázek č. 4).  
Zde do prázdného políčka zadejte svůj PIN (defaultně je PIN od výrobce přednastaven na 0000 
(čtyři nuly) a stiskněte tlačítko OK. Doporučujeme do zařízení nastavit svůj vlastní pin a lépe jej 
tak chránit. 
 

 
(obrázek č.  4) 

 
 
3) Nastavení telefonního účtu 

Po přihlášení se přesuňte na záložku „SETTINGS“ (viz obrázek č. 5). 
 

          
(obrázek č. 5) 

 
 
 
 
 
 



www.fayn.cz 

4 
Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pá, 9 - 17 hod., volání ze sítě FAYN ZDARMA)  
nebo piště na pomoc@fayn.cz. 

Na stránce SETTINGS (viz obrázek č. 6) vyberte položku „TELEPHONY“ (viz 1. krok). Poté stiskněte 
tlačítko EDIT v řádku 1. (IP1) (viz 2. krok). 
 

 
   (obrázek č. 6) 

 
 

Po stisknutí tlačítka EDIT se přesunete na stránku s nastavením Vašeho telefonního čísla  

(viz obrázek č. 7). Zde stiskněte tlačítko SHOW ADVANCED SETTINGS (viz 3. krok). 

 

 
(obrázek č. 7) 
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Po stisknutí tlačítka SHOW ADVANCED SETTINGS se zobrazí kompletní políčka k nastavení 
telefonního účtu (viz obrázek č. 8). Do příslušných polí vyplňte uvedené údaje (Vaše telefonní 
číslo bez předvolby 420, Vaše heslo k číslu = SIP heslo, které naleznete ve své Individuální zóně 
v záložce „Přehled linek“. Do Individuální zóny se přihlásíte na adrese https://muj.fayn.cz/).  
Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko SET pro uložení údajů.  
 

 
(obrázek č. 8) 

 

 

 

https://muj.fayn.cz/
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4) Nastavení příchozích a odchozích hovorů 
Abyste mohli ze svého telefonu volat i hovory přijímat, vyberte položku „NUMBER 
ASSIGNMENT“. Zde zatrhněte možnost „for outgoing calls“ i „for incoming calls“  
(viz obrázek č. 9). V kolonce „Name“, si můžete nastavit libovolný text, který se bude zobrazovat 
na displeji telefonu. Po provedení změny stiskněte tlačítko SET pro uložení údajů. 
 

 
(obrázek č. 9) 

 

Pokud jste nastavení provedli správně, telefon by se měl za několik sekund zaregistrovat a poté 

můžete ihned volat. Zda registrace proběhla, si můžete ověřit v sekci TELEPHONY/Connections 

(viz obrázek č. 6), status telefonní linky se změní na „Registered“.  

 

Nastavení zařízení je v pořádku a přesto nemůžete telefonovat? 

 zkontrolujte, zda funguje připojení k internetu 

 zkontrolujte, zda jsou všechny kabely k zařízení správně připojeny 

 zkontrolujte SIP heslo, které do nastavení zadáváte, zda souhlasí s heslem  

ve Vaší Individuální zóně, v záložce přehled MSN. (do Individuální zóny se 

přihlásíte na adrese https://muj.fayn.cz/) 

 zkuste zařízení restartovat (cca na 20 vteřin vypojte zařízení z elektrické sítě  

a znovu připojte) 

 

https://muj.fayn.cz/

