A készülék programozásához szüksége lesz egy lokális IP címre, amit a rendszergazdától
kell kérnie. Otthoni készülék esetén forduljon számítógépes szakemberhez, aki segít
megállapítani, hogy az Ön hálózatán készüléke üzemeltetéséhez milyen lokális IP cím
alkalmas. Az IP cím négy számcsoportból álló, egymástól pontokkal elválasztott cím, ami
például a következ képp nézhet ki:
10.0.0.37
vagy egy másik:
192.168.0.11
Ezt a számcsoportot nagyon pontosan kell beprogramozni, egyáltalán nem mindegy a
pontok helye sem. Ez a cím mintegy irányítószámként m ködik és a legkisebb tévesztés
hibás kézbesítéshez vezet, készüléke nem lesz megtalálható a keresett címen.
Ahhoz, hogy illetéktelenek ne tudják kapcsolgatni az Ön készülékét, egy 7 számjegy
titkos kódot kell választania. A kód nem állhat sem több, sem kevesebb számjegyb l. Írja
fel magának ezt a 7 jegy számot, hogy ez is kéznél legyen a programozáskor.
Maga a programozás az alábbiak szerint történik:
1. Húzzon ki minden csatlakozót a készülékb l és dobozolja ki az alján lev 4 db
csavar kiszedésével.
2. A fekete telefoncsatlakozóba csatakoztasson egy közönséges nyomógombos
telefont.
3. Vegye le és tegye a készülék mellé a telefonkagylót.
4. Nyomja le a * nyomógombot és tartsa lenyomva.
5. A * gombot továbbra is lenyomva tartva, csatlakoztassa a tápfeszültséget.
6. Elengedheti a nyomógombot.
7. A készülék a tápfeszültség csatlakoztatásakor számokat kezd el villogtatni a
kijelz n. Ezek a számok a pillanatnyilag programozott IP címnek felelnek meg. Ne
aggódjon, ha elszalasztotta az els számokat, ismétl dni fog az egész IP cím. A
fenti példa szerinti 192.168.0.11 cím kijelzése úgy történik, hogy kényelmes,
követhet ütemben felvillan az 1-es számjegy, utána a 9-es, majd a 2-es. Ezek után
a kijelz n a pont felvillanása következik. Utána az 1-es, 6-os, 8-as, majd ismét a
pont. A következ számjegy csoport egyetlen nullásból áll, így a 0 felvillanása után
máris jön a pont. Végül kétszer egymás után felvillan az 1-es, ezt már nem zárja
pont, mert vége a négy csoportból álló kombinációnak. Helyette egy köt jel villan
fel, jelezve, hogy most a kód következik. A kód 7 számjegye egymás után felvillan,
majd egy kis szünet után újra kezd dik elölr l a kijelzés. Ezt az állapotot a
végtelenségig fent lehet tartani, ha elszalasztott valamit vagy nem biztos a
dolgában, várja meg, míg a folyamat újra lejátszódik.
8. Az el z pont a kiolvasást írta le, a valós programozás ez után következik.
Megkezdéséhez bármikor nyomja le a telefon # gombját. A kiolvasás azonnal
abbamarad, s t, míg a gombot lenyomva tartja, a P bet jelenik meg, jelezve, hogy
a programozás állapotába lépett át.
9. A telefon nyomógombjain billenty zze le az els számcsoportot. Az egyes
számjegyek a kijelz n is láthatók, amíg egy gombot lenyomva tart, a kijelz is
mutatja.
10. A számcsoport végeztével – mivel pont nincsen a telefonon – a * billenty vel
jelezze a csoport végét.
11. Billenty zze be a további csoportokat is. Figyeljen oda, hogy lehet olyan csoport is,
ami egyetlen számjegyb l áll.
12. Az utolsó számcsoport végét szintén a * gombbal kell jelezni, mert itt a kiolvasáskor
ugyan egy köt jel volt látható, de az sincsen a telefon nyomógombjain, ezért itt is a
* fogja zárni a sort.

13. A négy csoportból álló cím beírása ezzel befejez dött, most az Ön által választott, 7
számjegyb l álló titkos kódját kell bebillenty zni. Ez egyszer en a számjegyek
folyamatos beírásával történik.
14. A kód beírása után ismételten nyomja meg a * gombot. Ezzel a beállítások
elment dnek, a készülék visszaáll a kiolvasási módba és ellen rizheti, hogy nem
hibázott-e valahol.
15. A programozással nem kell sietni, a készülék a végtelenségig vár a soron
következ billenty re, tehát bármikor megnézheti a jegyzetét, hol is tart éppen. Ha
tévesztett és a kiolvasáskor mégsem a várt eredményt kapja, újra kezdheti a 8.
ponttól az egész programozást.
16. Ha már menet közben észreveszi, hogy eltévesztett egy számcsoportot, akkor
három darab 0 beírásával, majd a számcsoport helyes beírásával rögtön javíthat, a
lényeg, hogy javítani csak addig lehet, míg a csoportot le nem zárta.
17. Kilépni programozás módból nem szabad, mert félig-meddig beírást
eredményezhet. Kilépni csak a kiolvasás alatt szabad.
18. Szüntesse meg a tápfeszültséget, húzza ki a telefoncsatlakozót, dobozolja vissza a
készüléket.
19. Az ethernet csatlakozó és a tápfeszültség csatlakoztatása után a készülék már az
új IP címen fog m ködni, a belépést már csak az új, Ön által megadott titkos kóddal
engedi.

