
Uživatelský návod 

pro IP telefon GXP-280  

 

Výrobce si vyhrazuje právo změnit a zasahovat do tohoto dokumentu bez předchozího 
upozornění. Aktuální verzi návodu si můžete stáhnout přímo od výrobce na adrese:  

http://www.grandstream.com/

Grandstream Networks, Inc http://www.grandstream.com

Instalace
Balení telefonu Grandstream GXP 280 obsahuje:  

○ telefon GXP-280

○ sluchátko

○ telefonní kabel

○ zdroj napájení

○ ethernetový kabel

   ○ podstavec telefonu

Zapojení telefonu
Obrázek ukazuje zadní stranu přístroje GXP-280 s popisem zdířek.

 
LAN port - pro připojení přívodního ethernetu (10/100Mbps)
PC 10/100 Switch port  - pro připojení PC (není doporučeno s ohledem 

na kvalitu hovoru)
POWER - vstup pro napájení (5V)
HEADSET  - vstupy pro náhlavní soupravu (Jack 2.5mm / RJ-22)

Konektor pro připojení sluchátka je na spodní straně přístroje.

http://www.grandstream.com/


Připevnění na zeď

GXP-280 může být 
připevněn na zeď nebo 
jinou vhodnou plochu. 
Obrázek  ukazuje zdířku 
/profil pro připevnění 
na spodní části přístroje. 
Při uchycení na zeď je třeba 
přemístit postavec 
do protilehlé pozice 
vespod telefonu (viz obr.)

Pokud připevníte GXP-280 na zeď, 
je třeba přetočit zobáček pro zajištění 
sluchátka.

Bezpečnost
Telefon GXP-280 odpovídá různým bezpečnostním standardům včetně FCC/CE. 

Adaptér napájení vyhovuje standardu UL. Telefon by měl být vždy napájen 
originálním zdrojem, který je součástí dodávky. 

 
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte jiný než originální zdroj napájení. Na poškození  

telefonu v důsledku použití neoriginálního zdroje napájení se nevztahuje záruka.
 
VAROVÁNÍ: Všechny změny a zásahy do zařízení, které nejsou autorizovány  

výrobcem, nebo jiné, než zamýšlené užití přístroje, mohou způsobit neplatnost záruky.

Používání GXP-280

Klávesnice
tlačítko popis

UP ↑ předchozí Menu, je-li telefon v nabídce MENU pro nastavení; 
hlasitost reproduktoru nebo náhlavní sady - je-li telefon aktivní;
hlasitosti vyzvánění - je-li telefon nečinný;

DOWN ↓ další Menu, je-li telefon v nabídce MENU; 
dále analogicky s předchozím bodem;

MENU vstup do MENU, je-li telefon nečinný; 
také klávesa pro potvrzení volby

TRANSFER  předání hovoru
CONF přidání hovoru do konference

MESSAGE  výběr voice mailů nebo jiných zpráv - nepodporováno
MUTE/DEL zeslabení aktivního hovoru nebo klávesa pro mazání, atd.

HOLD dočasné přidržení hovoru
SPEAKER (ikona reproduktoru) přepnutí do režimu hlasitého odposlechu

SEND vytočení nového nebo posledně volaného čísla.
0 - 9, *, # tlačítka volby



 LCD display – popis zobrazených ikon

Telefonování s GXP-280
Sluchátko, hlasitý odposlech a náhlavní sada
Kromě sluchátka můžete pro telefonování používat jak hlasitý odposlech, tak 
náhlavní sadu (není součásti balení).
Pro přepínání mezi sluchátkem a hlasitým odposlechem stačí zmáčknout tlačítko 
SPEAKER (ikona reproduktoru) jako při položení sluchátka. 
Náhlavní sada se přepína pomocí klávesy Headset  (ikona sluchátek).
 

Telefonování – možnosti vytáčení volby:
1. Zvedněte sluchátko, zvolte číslo a potvrďte klávesou SEND.
2. Zvedněte sluchátko, klávesou SEND vytočte posledně volané číslo.
3. V adresáři „Phone Book“ vybereme předvolené číslo tlačítkem “MENU“ a 

druhým stiskem potvrdíme vytáčení čísla– Dial.
 

Poznámka: Jestliže nepotvrdíte volané číslo tlačítkem “SEND”, telefon bude čekat
 4 sekundy a potom číslo vytočí automaticky.

Příjem hovoru
Hovor přijmete zvednutím sluchátka, tlačítkem “SPEAKER” nebo aktivací
náhlavní sady.
 

Přidržení hovoru
Zmáčknete-li při hovoru tlačítko “HOLD”, hovor bude přidržen. Návrat 
k přidrženému hovoru je možné opětovným zmáčknutím “HOLD”. 
 

Předání hovoru
Je-li linka aktivní, je možné předat hovor tlačítkem “TRANSFER”, pak vytočit 
číslo a potvrdit tlačítkem “SEND”. Hovor bude předán na zvolené číslo.
 

Konference
Je-li jedna linka aktivní a druhá je přidržená, je možné zmáčknutím tlačítka CONF 
spojit přidrženou linku k aktivní a vytvořit konference. 
Konferenci je možné zrušit opětovným stiskem tlačítka CONF.
Chcete-li konferenci ukončit, zmáčkněte tlačítko HOLD, které rozpojí konferenci a 
přidrží oba hovory.

Vyzvednutí a zavolání zmeškaného hovoru
Zmáčkneme klávesu Missed, prohlédneme si seznam, položkou Back se vrátíme 
zpět, Clear All smažeme seznam zmeškaných hovorů. 
Pro volání vybereme požadované číslo klávesou MENU a opětovným stiskem 
potvrdíme volbu - Dial - vytočení čísla.

Menu telefonu
Nastavení prostřednictvím klávesnice
Je-li sluchátko položeno, zmáčkněte tlačítko MENU pro vstup do menu.

Položka menu funkce
Call History - Answered Calls * - seznam přijatých hovorů

Dialed Calls * - seznam volaných hovorů
Missed Calls * - seznam zmeškaných hovorů
       * Back - návrat zpět ; Clear All – smazání seznamu

   # při vybrání hovoru v seznamu klávesou MENU  se objevní nabídka:
Dial – volání zvoleného čísla, Remove – smazání čísla v seznamu, 
Save to Phonebook   – uložení do tel.. seznamu, 
Back – návrat do nadřazeného menu

Status - výpis stavu telefonu



Položka menu funkce
Phone Book - New Entry * - vložení položky do seznamu

 * Name – jméno, Number – telefonní číslo, 
 Confirm Add - přidání do seznamu, 
 Cancel&Return - návrat do nadřazeného menu; 

Delete – smazání položky
LDAP Directory- 
Instant Mesage - - seznam zpráv (nepodporováno)
Direct IP Call - - volání na IP adresu (nepodporováno)
Preference - Do Not Disturb - zapnutí/vypnutí služby „nerušit“

Ring Tone - volba tónu zvonění
Ring Volume - hlasitost zvonění
Display Language - volba jazyku menu (english, chinese)

Config - Network - nastavení ethernetu
SIP - nastavení SIP serveru (jen admin)
Upgrade - upgrade telefonu (jen admin) 
Factory Reset - tovární nadstavení telefonu
Layer 2QoS

Factory  Audio Loopback - test audio
Function - Diagnostic Mode - test kláves

Disable/Enable WDT
Reboot - restart telefonu
Exit - opuštění menu

Technické parametry
Napájení:  Input 100-240VAC 50-60 Hz, Output +5V DC, 1800mA, UL certified 
Rozměry telefonu: 168 mm x 200 mm x 89,5 mm; hmotnost 0.62kg
Pracovní teploty 0 – 40 o C; vlhkost 10% - 90% (bez kondenzace)
Shoda FCC / CE / C-Tick Pending

     Další vlastnosti telefonu:
- podpora protokolů SIP 2.0, TCP/UDP/IP, PPPoE, RTP/RTCP, HTTP, 

ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP, SIMPLE/PRESENCE;
- podpora 10/100 Full/Half Duplex Ethernet Switch s LAN a PC portem,
- podpora rozšířených kodeků včetně G711 (a-law/u-law), G722, G.723.1 
   (5.3K/6.3K), G.726 (40K/32K/24K/16K), G.728, G.729A/B, GSM a iLBC,
- grafický LCD display 128x 32 pixel.

Grafické schéma  MENU

 
Návod byl zpracován na základě podkladů výrobce firmy Grandstream a  dodavatelů zařízení pro:

 

PODA, a. s., 28. října 102, 702 00 Ostrava
web: www.poda.cz

email: info@poda.cz
telefon: +420 597 578 000

 

V případě dalších dotazů kontaktujte naši firmu nejlépe přes klientskou zónu 
      http://klient.poda.cz/ nebo na e-mail: helpdesk@poda.cz

Zpracovala:  

mailto:helpdesk@poda.cz
http://klient.poda.cz/
http://www.poda.cz/

