
 بسوِ تعالی

 : D-Link DPH-400SEَای در گًشی Dial Peerمراحل راٌ اودازی 

 .ًوایینآى را بِ طریق زیر هشاّذُ هی IPدر ابتذا دستگاُ را بِ شبکِ هتصل  ٍ  -1

 System Infoٍارد قسوت  Navigationرا فشار دادُ ٍ با استفادُ از کلیذّای  OKدر رٍی دستگاُ کلیذ 

  .شَینهی

 

                                                       

Navigation Keys 

 .شَینشًَذ هیًوایش دادُ هی DHCP IP  ٍGatewayکِ در آى  Network Statusسپس ٍارد بخش 

     http://10.1.1.46 : بِ طَر هثال. ًوایینرا جْت اتصال بِ دستگاُ ٍارد هی IPرایاًِ خَد  Browserدر  -2 

 .(باشذهی adminپیش فرض برای ّر دٍ . )ًوایینًام کاربری ٍ رهس ٍرٍد را ٍارد هی -3

 .کٌینرا اًتخاب هی Dial Peerرفتِ ٍ گسیٌِ  VOIPپس از ٍرٍد بِ قسوت  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .ًوایینعات هربَط بِ گَشی دٍم کِ هیخَاّین با آى ارتباط برقرار کٌین را ٍارد هیدر ایي قسوت اطال -5

 .کٌینرا بِ شکل زیر ٍارد هیاطالعات  Phone Number  ،Destination  ٍPortبِ طَر هثال در قسوت 

 

 .(باشذهی 5060پَرت هربَطِ )

تٌظیوات بِ  Returnٍ کلیک رٍی گسیٌِ  Submit Successبا ًوایش پیغام  را زدُ ٍ Submitکلیذ  -6

اطالعات  5با ایي تفاٍت کِ در هرحلِ  دّیندٍم اًجام هی هاًٌذ ّویي هراحل را برای دستگاُ. رسٌذپایاى هی

 .کٌینهربَط بِ دستگاُ اٍل را ٍارد هی

 .باشٌذاستفادُ از ایي قابلیت برای چٌذیي دستگاُ ًیس ٍجَد دارد ٍ هراحل عیٌاً هاًٌذ باال هی: تَجِ

چرا کٍ در صًرت قطع شدن از  استفادٌ ومایید Static IPبرای اوجام مراحل باال حتما از  :1 وکتٍ

 .تماس میگردد برقراریکٍ در وُایت باعث عدم  دارد يجًد IPشبکٍ ي اتصال مجدد امکان تغییر 

(Static IP  خارج از محديدٌ بایدDHCP IP باشد.) 



 

 تلفه داخلی َای مربًطٍ بٍ َیچ يجٍ وباید در شبکٍبٍ مىظًر اوجام مراحل فًق دستگاٌ :2 وکتٍ

 .شدٌ باشىد( Register)ثبت 

 

 : D-Link DPH-150SEتىظیمات برای دستگاٌ 

 VOIPٍ در قسوت  Network، Static IPقسوت  درپس از ٍرٍد بِ صفحِ تٌظیوات دستگاُ کافیست  فقط

 .ًوایین اخلی دستگاُ را تٌظیند SIP Account Settingsبخش 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بِ طَر . دستگاُ هَرد ًظر را بِ جای شوارُ داخلی ٍارد ًواییذ IPبایذ  150SEتواس از دستگاُ  جْت: تَجِ 

 100*1*1*10: هثال 

 100 : بِ طَر هثال. ذاستفادُ ًوایی دستگاُ هَرد ًظر بایذ از شوارُ داخلی 400SEجْت تواس از دستگاُ 


