Så här ställer du in din Snom M9 för att ringa med Cellip

1. Koppla in basenheten
2. Logga in på basenheten
3. Säkerhet
4. Konfigurera era nummer med Snom M9
5. Ljudcodecs
6. Ställa in Handset ID – Vilka handenheter ska ringa på vilka nummer
7. DECT registrering – om handenheterna inte registrerat sig korrekt
8. Support

OBS Håll inte in resetknappen då kommer alla konfiguration försvinna och ni får göra om allt
från början enligt guiden nedan.

1. Koppla in basenheten
Koppla in basenheten på nätverket, DHCP är aktiverat som standard (automatisk
tilldelning av adresser).
2. Logga in på basenheten
Tryck högerpil på en handenhet. Gå till menyn ”system info” och klicka på mittknappen för
att gå in i menyn. Här kan du se IP-adressen för basenheten.

Öppna en webbläsare (t.ex. Firefox, Safari eller Chrome) och skriv in IP-adressen i
adressfältet.
Du ska nu komma till en login-sida, här skriver du in ”admin” som användarnamn och
”cellip” som lösenord*, utan citattecken.
Kommer du inte till login-sidan, testa då gärna med en annan webbläsare.

3. Säkerhet
Viktigt att ni ändrar detta användarnamn och lösenord så ni inte råkar ut för att någon
obehörig tar sig in i er snom m9. Det gör ni genom att klicka på ”Security” och ändrar
Admin Login Account:
Password:
Password (repeat):

Glöm inte trycka på save.

* Om ni gör en reset eller beställer en enhet som inte är konfigurerad kommer lösenordet vara password.

4. Konfigurera era nummer med Snom M9
Gå till ”Identity 1”. Om du ska ställa in ett nummer som är 08-12345 så skulle
inställningarna se ut enligt nedan:

”Display name”, ”Account” och ”Authentication Name” sätts alltså till ditt telefonnummer i
internationellt format, utan nollor framför.
”Registrar” är våran sip-server som är sip.cellip.com
”Password” och ”Password (repeat)” är VOIP-lösenordet som du fått ifrån oss.
Om ni får problem med att det blir ljudlöst osv så börja med att skriva in 193.105.226.30 i
Outbound Proxy ovan.
Tryck på Save längst ner på sidan, upprepa på Identity 2-9 om du har fler nummer som du vill
koppla till samma Snom M9 basstation.

5. Ljudcodecs
På samma sida hittar du en länk i övre länkmenyn som heter ”Audio”. Klicka här för att
komma till nästa steg. Välj G.711 (a-Law) som codec här, enligt bilden:

Klicka Save. Resten av inställningarna behöver ej ändras.

6. Ställa in Handset ID – Vilka handenheter ska ringa på vilka nummer
I samma meny som du hittade ”Audio”, gå nu till ”Handsets” istället:

Välj här vilka handenheter som ska kunna ringa och svara med ditt inställa nummer.
”Handset ID” får du genom att gå till samma meny som när du kollade IP-adressen för
basenheten. Tryck alltså högerpil på din handenhet, gå till ”System info” och bläddra med pil
neråt tills du hittar följande sida:

ID:t är det du ser nederst, utan bokstaven ”h” i slutet.
Följ dessa instruktioner för varje handenhet.

7. DECT registrering – om handenheterna inte registrerat sig korrekt
Om du inte haft igång varje handenhet och låtit dem registrera sig mot basenheten inom 10
minuter efter att basenheten startats så kan du behöva gå in på menyn ”DECT”. Då får du upp
sidan nedan där du på tredje knappen uppifrån kan trycka för att på nytt aktivera så att
handenheterna kan knyta sig till basenheten:

8. Support
Behöver du mer hjälp så är du välkommen att ringa vår support på 020 – 12 13 14 eller maila
till oss på support@cellip.com
En fullständig manual finns att hitta på:
http://wiki.snom.com/Snom_m9/Documentation/Online_Manual

