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VDX-471 Felhasználói kézikönyv kiegészítés

Linphone alkalmazás használata

                                                                                                                                                                                          VDX-471 Leírás kiegészítés v1.0  



1. Bekötés  

2. Csatlakozás Wi-Fi hálózatra  



3. Hívástovábbítás mobil alkalmazásra (helyi hálózaton keresztül)  

Töltse le a Linphone alkalmazás és
account használata nélkül

módosítsa a beállításokat a
következőképpen:

Setting >> Network >> „Random
Port” OFF állásba,

Port: 5060

Fontos: A stabil, megbízható 
működés érdekében érdemes a Wi-
Fi routeren beállítani, hogy a 
használni kívánt mobil eszköz(ök) 
fix IP címet(eket) kapjon(janak). Ezt 
az adott eszköz(ök) MAC címe 
alapján lehet beállítani.  A fix IP cím 
kiosztásának lépéseiről a router 
használati utasításában találhat 
részletes információt. Beállítások >> Wi-Fi >>

Okostelefont regisztrál >> Majd
írja be a telefon IP címét!

A fenti beállítások mellett becsöngetéskor a monitor és a telefon is csörögni fog, a telefon
ebben az esetben másodlagos lakáskészülékként működik.



4. Hívástovábbítás mobil alkalmazásra    (4G hálózaton vagy külső   
Wi-Fi hálózaton)

A lakáskészülék Setting >> Wireless >> Sip Config menüjében megtalálja az account 
információkat, amiket át kell másolnia a mobil alkalmazás megfelelő mezőibe. A 
szükséges adatok a következők:

SIP szerver >> DOMAIN
SIP fiók >> USERNAME

Továbbítás kód >> PASSWORD

Linphone alkalmazás használata (Android)

1. Az első indításnál
konfigurálni kell a SIP

account-ot. Válassza a USE
SIP ACCOUNT lehetőséget.

2. Töltse ki a hiányzó
mezőket a fent (4. fejezet

első táblázat) leírtak alapján
és válassza az UDP

lehetőséget.

3. Miután létrehozta a fiókot
érintse meg a legördülő

menü ikont (a sikeres fiók
létrehozást egy zöld pont

jelzi).



4. Válassza ki a Setting
menüpontot.

5. Válassza ki az „Audio”
menüpontot.

6. Engedélyezze az „Echo
cancellation”-t és tiltsa le az

„Adaptive rate control”-t.

7. Engedélyezze a „PCMU”
codec-et, az összes többi

lehetőséget tiltsa le.

8. Lépjen vissza egy
menüponttal.

9. Válassza ki a „Video”
menüpontot.



10. A „Video size” menüben
állítsa be a „QVGA”

felbontást.

11. A codec-ek között tiltsa le
a „VP8”-at és engedélyezze

a „H.264”-et.

5. Funkciók  

a) Továbbított hívás fogadása
b) Interkom funckió a monitor és a telefon között
c) Kitekintés a telefonról (Security kód szükséges ami a lakáskészülék „SIP” config 

menüjében található)
d) Zárnyitási lehetőség (1. zárnyitás kimenet aktiválása 1+#, 2. zárnyitás kimenet 

aktiválása 2+#,)
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           Az Ön márkakereskedője:

A dokumentáció a Dial-Comp KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket 
vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a 
termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2018. április 18.
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