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Nejjednodušší volání přes Internet  

 

SIPY – základní nastavení Siemens Gigaset A580IP 

Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na 
telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci. 
Kompletní informace naleznete ve výrobcem dodávaném manuálu. 

 

Kroky potřebné pro konfiguraci: 

 sestavení telefonu  

 nastavení českého jazyka   

 nastavení parametrů služby Sipy 

 kontrola funkční služby 

 
Doplňkové informace: 

 možné problémy  

 návod na návrat adaptéru do továrních nastavení 
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Sestavení telefonu: 

Propojte jednotlivé napájecí adaptéry do správných modulů: 

 zdroj s kulatým konektorem do základnové stanice (největší část) 

 zdroj s placatým konektorem vložte do nabíjecí misky 

Do základnové stanice připojte UTP (datový) kabel z Vašeho routeru a příslušný zdroj 
zapojte do zásuvky. 

Do přenosné části vložte baterie (dbejte správné polarity), zadní část uzavřete krytem a 
případně osaďte sponu na opasek. Telefon zapněte delším stiskem červeného tlačítka pro 
ukončení hovoru. 

Pro ověření správného spárování přenosné části se základnovou stanicí krátce stiskněte 
(modře svítící) tlačítko na základnové stanici. Přenosná část by měla začít hrát 
nastavenou vyzváněcí melodii a na displeji se zobrazí aktuální IP adresa základnové 
stanice – ta ovšem pro základní konfiguraci  není potřeba. 

Pokud je vše v pořádku pokračujte v dalších krocích – Nastavení českého jazyka, nebo 
Nastavení parametrů služby Sipy, pokud budete telefon používat s anglickým 
rozhranním. 

 

Nastavení českého jazyka: 

Následují kroky budou prováděny na přenosné části: 

 stiskněte pravé tlačítko pod displejem (na displeji označené jako MENU) 

 pomocí spodní části stříbrného tlačítka vyberte volbu Settings 

 potvrďte stiskem pravé klávesy pod displejem (na displeji označené jako OK) 

 pomocí spodní části stříbrného tlačítka vyberte volbu Handset 

 potvrďte stiskem pravé klávesy pod displejem (na displeji označené jako OK) 

 pomocí spodní části stříbrného tlačítka vyberte volbu Language 

 potvrďte stiskem pravé klávesy pod displejem (na displeji označené jako OK) 

 pomocí spodní části stříbrného tlačítka vyberte volbu Cesky 

 potvrďte stiskem pravé klávesy pod displejem (na displeji označené jako OK) 

 aktivace volby je potvrzena zaškrtnutím políčka vpravo dole 

 4x stiskněte levou klávesu pod displejem (na displeji označené jako šipka zpět) 

 změna je hotová 



 

 

Email: info@sipy.cz 
Url: http://sipy.cz 

© 2009 WIA spol s r.o. 

 

Nejjednodušší volání přes Internet  

 

Nastavení parametrů služby Sipy: 

V případě, že telefon konfigurujete po první zapnutí, nebo resetu do továrního nastavení, 
máte na displeji uvítací zprávu, že máte novou zprávu. Stiskněte červeně blikající tlačítko 
a postupujte podle návodu níže. V ostatních případech musíte projít skrze nabídku 
(Menu) telefonu (Menu-Nastavení-Základna-Telefonie-Pruvodce pripojenim-PIN [0000] a 
dále dle níže uvedeného postupu: 

 

Následují kroky budou opět prováděny na přenosné části: 

 na otázku Vybrat poskytovatele VoIP pripojeni odpovězte Ano stisknutím 
pravého tlačítko pod displejem 

 v nabídce Vybrat zemi vyberte Czech Republic a stisknutím pravého tlačítko 
pod displejem potvrďte OK 

 v nabídce Vyberte poskytovatele vyberte SIPY.cz a stisknutím pravého tlačítko 
pod displejem potvrďte OK 

 do položky Uživatelské jmeno: napište(*) Vám přidělené číslo SIPY.cz 
v národním formátu (tedy 9 číslic, například 246030201) a stisknutím pravého 
tlačítko pod displejem potvrďte OK 
(*) 

Pro přepnutí klávesnice na psaní číslic stiskněte opakovaně tlačítko # (křížek) tak, aby se 
Vám na displeji zobrazila volba: (Abc -> 123). 

 do položky Overeni jmeno: napište opět Vám přidělené číslo SIPY.cz 
v národním formátu a stisknutím pravého tlačítko pod displejem potvrďte OK 

do položky Overeni Heslo: napište(*) Vaše heslo SIPY (pokud si službu 
aktivujete v rámci některého z balíčků WIA – například WIA 5G a službu SIPY 
použijete poprvé, je heslo shodné pro Váš účet WIA 5G). stisknutím pravého 
tlačítko pod displejem potvrďte OK 

(*) 
Pro přepnutí klávesnice na psaní příslušných znaků stiskněte opakovaně tlačítko # 

(křížek) tak, aby se Vám na displeji zobrazila příslušná volba. Vždy přepínáte na možnost 
uvedenou za šipkou. Možnosti jsou (Abc -> 123) – psaní číslic, (123 -> abc) – psaní malých 
písmen, (abc -> Abc) – psaní velkých písmen a poslední možnost je psaní znaků (#@\&§). 

 konfigurace je hotová 

 

Kontrola funkční služby Sipy: 

Pokud jste vše provedli správně, je telefon plně nakonfigurován k používání.  Pro ověření 
můžete provést hovor na testovací číslo služby SIPY 246035499, na kterém Vám automat 
po uvítání sdělí číslo ze kterého voláte a následně Vám bude posílat zpět do sluchátka 
vše co řeknete do mikrofonu. Můžete si tak ověřit, že SIPY je nejjednodušší volání přes 
Internet. 
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Možné problémy: 

Pokud není telefon správně nakonfigurován zobrazí se ihned po startu informace 
Registrace selhala.  

 ověřte, že telefon je připojen k Internetu  

 ověřte správné nastavení sipy parametrů 

 

Návod na návrat telefonu do továrních nastavení 

V určitých případech bývá praktické mít možnost vrátit telefon do základních továrních 
nastavení a provést konfiguraci znovu. Tuto „poslední možnost“ doporučujeme zejména 
v následujících situacích: 

 zapomenete heslo pro přístup do konfigurace 

 zakoupíte telefon již nastavený, ale potřebujete mít jistotu správnosti nastavení 
(např. na výzvu SIPY operátora při řešení problémů) 

 hodláte telefon prodat a nechcete, aby byly Vaše nastavené údaje zneužity 

 adaptér se začne chovat problémově (výpadky hovorů, nedostupnost pro příchozí 
hovory i po restartu adaptéru, atp.), přestože již byl nastaven a fungoval 

 

Postup resetu základny: 

 základnu odpojte od routeru i napájení 

 stiskněte držte tlačítko na čelní straně základnové stanice 

 připojte napájení základnové stanice 

 stále držte tlačítko, dokud se rycle nerozbliká (cca. 6 vteřin), poté jej uvolněte 

 základnová stanice se restartuje 

 můžete připojit základnovou stanici k routeru 

 

Postup resetu sluchátka: 

 v sekci MENU-Nastaveni-Sluchatko-Tovarni Nastveni sluchatka potvrďte volbu OK 

 přepnutí sluchátka do čestiny proveďte dle výše uvedeného postupu 

 následně je nutné sluchátko zaregistrovat k základnové stanici 

 vstupte do sekce MENU-Nastaveni-Sluchatko-Prihlasit sluchatko 

 vložte PIN (v továrním nastavení 0000 – 4x nula), volbu potvrďte OK 

 na základnové stanici podržte 5 vteřin tlačítko na čelní straně 

 sluchátko a základnová stanice se spáruje a případně (pokud jste neresetovali 
základnovou stanici, bude přenesen i telefonní seznam) 

 


