
Telefon systemowy

 
Slican CTS-203.IP

 

Instrukcja pierwszego uruchomienia

Wydanie 1.01



SLICAN Sp. z o.o.
www.slican.pl 

e-mail: office@slican.pl

„Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie 

bez uprzedniego powiadomienia.”

Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej 
http://pubwiki.slican.pl

Data ostatniej modyfikacji: 4.04.2011 

http://www.slican.pl/
http://pubwiki.slican.pl/
mailto:office@slican.pl


  Informacje:

Telefon  systemowy  przeznaczony  wyłącznie  do  współpracy  z  serwerami 
Slican MAC-6400, CCT-1668 oraz CXS-0424. Do prawidłowej współpracy niezbędny 
jest Firmware centrali  oraz karty VoIP 4.10 lub wyższy.  Telefony CTS-203.IP jest 
następcą  telefonu  CTS-202.IP.  Wzbogacony  on  został  o  system  głośnomówiący, 
usunięte zostało wyjście audio.

  Podłączenie i uruchomienie telefonu:

■ podłącz przewód słuchawkowy (spiralny) do gniazda w słuchawce
■ drugi  koniec  tego  przewodu  podłącz  do  gniazda  w  telefonie  oznaczonego 

symbolem słuchawki.
■ podłącz przewód patchcord do gniazda w telefonie oznaczonego jako „LINE”
■ drugi koniec przewodu podłącz do gniazda sieci LAN
■ do gniazda Power podłącz zasilacz (opcjonalnie, jeżeli brak PoE)

  Konfiguracja telefonu CST-203.IP

Aby  telefon  CTS-203.IP  mógł  pracować  z  serwerem  Slican  musi  on  zostać 
skonfigurowany  przez  administratora  po  stronie  centrali.  Do  autoryzacji  telefonu  w 
serwerze niezbędna jest znajomość jego MAC adresu. Umieszczony jest on na naklejce 
na dolnej części obudowy telefonu, a także można go odczytać z menu VoIP > Status 
telefonu.

  Konfiguracja sieci LAN w telefonie: 

Domyślnie telefon pracuje jako klient DHCP, jeżeli więc w sieci lokalnej pracuje serwer 
DHCP, konfiguracja sieci LAN nie jest wymagana. 
W  przeciwnym  wypadku  korzystając  z  klawiatury  aparatu  w  „  Menu >  VoIP > 
Ustawienia sieci” wpisz:

■ adres IP
■ maska sieci
■ brama domyślna 
■ adres serwera DNS

Dane te otrzymasz od administratora sieci lokalnej.

  Konfiguracja serwera VoIP w telefonie: 

Domyślnie  serwer  VoIP  (centrala  telefoniczna)  powinien  zostać  odnaleziony 
automatycznie,  jeżeli  jednak  zaistnieje  konieczność ręcznego  wprowadzenia  adresu 
serwera wówczas wpisz go w „Menu > VoIP > Serwer VoIP”. Adres ten otrzymasz od 
administratora centrali.



Deklaracja zgodności:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent:

SLICAN sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18

85-124 Bydgoszcz

Typ:

Aparat systemowy
Konsola 

Model:

Slican CTS-202,
Slican CTS-203,
Slican CTS-232

Opis wyrobu:

Telefony Slican CTS-20x są rozwiązaniami systemowymi przeznaczonymi do współpracy z centralami Slican. Wyposażone są 
w  wyświetlacz  LCD oraz  12  programowalnych  przycisków  szybkiego  wybierania  z  sygnalizacją.  Aparaty  tej  serii  mogą 
współpracować z konsolami CTS-232 (jedna konsola to dodatkowe 30 przycisków). Telefony współpracują z centralami za 
pomocą jednej pary przewodów (CTS-202 - cyfrowy telefony systemowe pracujące na styku U) lub podłączone są do niej  
poprzez sieć LAN/WAN z użyciem kabli Ethernet (CTS-202.IP oraz CTS-203.IP – telefon systemowy VoIP).

Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:
EN 60950-1:2007; 
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 

Informacje dodatkowe:

Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl
Urządzenie spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B..
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