samsung
SMT W-6100
De Samsung SMT W-6100 WiFi handset is
een stijlvolle WiFi draadloze VoIP Phone.

Aanmelden op de draadloze router (Wifi)
Nadat u het toestel opgestart heeft, kunt u een ‘Netwerk Kiezen’. Raadpleeg eventueel
de systeembeheerder voor het juiste draadloze netwerk. Selecteer op uw toestel het
juiste netwerk. Mogelijk dient u ook een netwerk sleutel invoeren wanneer u een router
heeft die WPA/WEP beveiligd is. LET OP: Als u gebruikt maakt van WPA2 personal

of professional zal de telefoon zich niet aanmelden, dit wordt nog niet ondersteunt op de telefoon.
Bovenaan het scherm staat nu een W, wat
inhoudt dat uw succesvol bent aangemeld op
het draadloze netwerk. Mocht u tijdens de
bovenstaande handelingen hebben gecanceld
of niet goed hebben kunnen afronden, dan
kunt u het volgende doen. Druk op de 'Linker
Soft toets' voor het menu. Ga naar 'Instellingen' en selecteer: 'Netwerkinstellingen'. Druk
op de Softtoets 'Kies' en selecteer 'Netwerk
kiezen'. Kies nu voor 'Netwerk scannen' om
uw router te selecteren. Kies eventueel voor
'Invoer SSID' als u zelf uw routernaam wilt
invoeren. Indien uw router is beveiligd
(WPA/WPA2) zult u de netwerk sleutel
moeten invoeren. Raadpleeg eventueel de
systeembeheerder voor het juiste
wachtwoord. U heeft nu connectie met uw
router.

Uw account instellen
Nu u het toestel een netwerkverbinding heeft
gegeven, kunt u uw account instellen.
Hiervoor dient u de inloggegevens die u van
Belcentrale ontvangen heeft bij de hand te
houden. Druk op de menuknop, ga naar
‘Instellingen' en vervolgens naar 'Netwerkinstellingen'. Druk op de Softtoets 'Kies'.
Selecteer nu 'VoIP instellingen'. De volgende
gegevens moeten in de telefoon worden
gewijzigd.

VOIP / SAMSUNG SMT W-6100

Service Domeinnaam /
Proxy /
Mijn RTP-codec /
SIP verificatie gebruiker /
SIP verificatie wachtwoord /

Vul uw ontvangen proxy in (bv. pbx12.belcentrale.nl)
Vul uw ontvangen proxy in (bv. pbx12.belcentrale.nl)
Allen op G711ulaw
Vul uw ontvangen gebruikersnaam in (0031*001)
Selecteer ASCII en vul uw ontvangen wachtwoord in.

Vul op deze pagina bij Vervaltijd een priemgetal in dat ligt tussen 60 en 120. Dit kan
dus één van de volgende getallen zijn: 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107,
109, 113. Heeft u meerdere toestellen waarop u een Belcentrale VoIP account in gaat
stellen, vul dan daarop steeds een ander getal in uit deze reeks.
Het toestel zal een melding geven dat deze opnieuw opgestart zal moeten worden.
Druk hiervoor op 'Ja'. Nadat het toestel opnieuw opgestart is, moet u nog éénmaal de
ontvangen gebruikersnaam invoeren. Druk hiervoor op de toets 'T.Lijst', gevolgd door
de rechter pijltjestoets. In het menu 'Eigen nummer' voert u uw ontvangen gebruikersnaam nogmaals in. Er wordt gevraagd om het wachtwoord van het toestel. Deze is
standaard 00000000. Hierna dient het toestel opnieuw opgestart te worden. Nadat dit
is gebeurd, is het toestel gebruiksklaar. U kunt bellen en gebeld worden op uw
Belcentrale VoIP account.

Belcentrale.nl BV
Westblaak 142
3012 KM, Rotterdam
tel. 088 333 444 6
fax 088 333 444 7

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

