CONFIGURATIEHANDLEIDING
SIEMENS SL75 WLAN
Maak uw Siemens toestel gebruiksklaar door verbinding te maken met uw netwerk
en vervolgens de inloggevens die u heeft ontvangen van Belcentrale, in te voeren
in de webinterface van het betreffende toestel.
Stap 1: Verbinding tot stand brengen

U dient eerst verbinding te maken met het Acces Point/WLAN router. Hiervoor gaat u
naar het menu op het toestel. Vervolgens gaat u naar ‘Connect. Wizard’ (Nederlands:
‘Assistent’). En kies ‘Create new Profile’ (1).
Scan for WLAN
Use exist. Profile
Create new Profile
Ok

Profile 01
WLAN:
3Com
Provider:
Other provider
Edit
Ok

(1)

(2)

Menu knop

Profile 01

SSID:
3Com
Authentication:
None
Edit

Ok

(3)

U ziet nu de verschillende netwerken in de omgeving in een rij. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt
maken en er verschijnt een nieuw profiel (2). Ga met de navigatietoets naar WLAN en toets nu ‘Edit’ tot u SSID (3)
in beeld ziet. De settings horen hier als volgt te zijn ingesteld:
SSID

>

Naam van uw netwerk

> None
Encryption Type > WPA PSK TKIP
Password Mode > ASCII
Pre-Shared Key > Uw netwerksleutel
DHCP > On
Authentication

Vervolgens toetst u ‘Save’ en het toestel vraagt om een reboot. Kies voor ‘Yes’. Het toestel zal uit gaan en weer aan.
Wanneer het toestel verbinding heeft, zal in het scherm ‘ No Server’ te zien zijn. Wanneer er staat dat het toestel
geen Acces Point kan vinden, controleerd u dan of het juiste profiel geselecteerd is. Doe dit door in het menu naar
de ‘ Settings’ te gaan en ‘ Netwerk Configuration’ te selecteren. Vervolgens kiest u voor ‘Acces Profiles’ en controleer of het juiste profiel geselecteerd is.
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Stap 2: Het account instellen

Voor de volgende handelingen dient u de inloggegevens die u van Belcentrale ontvangen heeft, bij de hand te houden. Ga op het toestel naar ‘Settings’ en vervolgens naar ‘Status’. U ziet nu het IP adres in beeld staan. Vul het IP
adres in in de adressenbalk van uw browser. In de webinterface kunt u bij ‘Profile-Wizard’ eventueel de uitgeschakelde profielen verwijderen.
U gaat naar ‘Admin’. Druk bij uw Profiel op ‘Wijzigen’ en
vervolgens naar ‘SIP’, links in het navigatiegedeelte. Hier
dienen de volgende settings te zijn ingesteld:
Mijn providernaam
SIP-Proxy

>

>

Belcentrale

Belcentrale

op ‘Naam’ en uw ontvangen Proxy invullen

Gebruikersnaam > Ontvangen gebruikersnaam
Authentificatienaam > Ontvangen gebruikersnaam
Authentificatiewachtwoord > Wachtwoord
Outboud Proxy > ja
Domein > Uw ontvangen Proxy
Sla het geheel op door op ‘Toepassen’ te klikken.

Stap 3: DTMF instellen

Om met het siemens toestel door te kunnen verbinden en
wanneer u bv. belt naar een nummer met een keuzemenu,
maakt u gebruik van DTMF tonen die moeten worden herkend. Hiervoor moet u de DTMF correct hebben ingesteld.
Ga hiervoor in de webinterface naar ‘SIP geavanceerd in
het navigatiemenu en zet een vinkje achter ’DTMF via SIP
INFO’. Sla het geheel op door op ‘Toepassen’ te klikken.

Onze supportmedewerkers staan u te woord voor uw gebruikersvragen
en ondersteuning van apparatuur. Belcentrale is telefonisch bereikbaar op
088 333 4446 (keuze 2) of mail naar support@belcentrale.nl
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