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Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

Otellere / Ağırlamaya güzel şeyler getiriyoruz

1. Ürüne Genel Bakış

SIP telefon, IP protokolüne dayalı olarak sesi ağ üzerinden ileten 

telefondur. BittelJacob Jensen SIP telefonlar, özellikle birinci sınıf 

otellerin telekomünikasyon iletişimi için tasarlanmıştır. 

Bu  telefoların net sesi, istikrarlı kalitesi, güçlü işlevi ve zarif tasarımı

bulunmaktadır.

2.  Ürün Fonksiyonları

1) Sessize, Flaş,  alHoparlör, Bekletme, Yeniden Arama işlevi 

mevcuttur.

2)  Geri alma işlevli mesaj bekletme ışık tuşunu destekler.

3).Telefon numaralarını ve özelleştirilmiş yazdırma ön yüzünü 

saklamak için 0-10 programlanabilir misafir hizmet tuşları

4. IP adresi almak için DHCP'yi (dinamik ana bilgisayar yapılandırma

protokolü) ve statik IP adresi protokolünü destekler.

5. G.711 / G.722 (HD Ses) /G.723/G.729AB /G.726/iLBC'yi destekler

6. SIP V2 / SDP / RTP / RTCP / STUN / SNTP / DNS / SNMPv2 

protokollerini destekler.

7. IEEE802.1 Q standardını, IEEE802.3af protokollerini destekler.

8. SIP protokol standartlarını destekler.

9. HTTP / TFTP protokolü aracılığıyla yükseltmeyi destekler.

10. benimser; Rahat gürültü üretimi; Konuşma tamponlama 

teknolojileri.

11. Tümleşik PoE güç kaynağı ve harici POE adaptörü güç kaynağı.

12. İki hat ve konferans işlevi.

3



3. Telefonların montaj, demontaj ve kurulum kılavuzu

3.1 Ahize kablosunu takın

3.2 Ağ bağlantısı

 Adaptör ile  ： POE kablo hattının RJ45 jakını HUB'ın LAN bağlantı 

noktasına veya anahtarına bağlayın, ardından diğer RJ45 jakını 

telefonun WAN bağlantı noktasına bağlayın. Bağlı adaptörün çıkış 

jakını POE kablo hattının güç jakına takın.

POE ile  ： Ethernet kablosu hattının bir ucunu telefonun WAN 

bağlantı noktasına bağlayın, ardından diğer ucunu HUB'ın LAN 

bağlantı noktasına veya anahtarına bağlayın. Ethernet kablosu 

hattının bir ucunu telefonun WAN bağlantı noktasına, diğer ucunu da

PBX'in POE bağlantı noktasına takın.

Varsayılan mod DHCP'dir.

 

3.3. Telefon yangın, su püskürtme, şoktan kaçınmalı,                 

yüzey, yumuşak bir bezle temizlemelidir; kimyasal çözücü 

kullanılmamalıdır.
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4.  Şematik çizim ve fonksiyon gösterimi

   4.1.  Şematik çizimler

          

1. Hahize 2. Çevirme T. 3. Otel Servis T.

4. Akım Girişi 5. WAN Port u 6. Fonksiyon T.

7. MWL

5. Telefonu WEB Arayüzü üzerinden yapılandırın

5.1. IP adres yayını

Telefon kapalı durumu, sürekli olarak * düğmesine dört kez 

basıldığında ses menüsüne girilir. 1'e (ağ ayarı) ve ardından 2'ye 

(WAN bağlantı noktası IP adresi) basın, elde edilen IP adresi 

yayınlanacaktır.

Not: Hat 2 için ses yayını işlevi yoktur.

5



5.2. WEB arayüzü

WEB arayüzünü başlatmak için elde edilen IP adresini girin. WEB 

arayüzünde oturum açmak için kullanıcı ve şifreyi yazın.

   

Not:

 1) İlk yönetim modunda kullanıcı ve şifre "admin" dir. Kullanıcı modu

için, kullanıcı ve şifre "user" dir. Yönetim modu tüm WEB bilgileri 

ayrıntılarını kontrol edebilir, kullanıcı modu yalnızca kısmi bilgileri 

kontrol edebilir.

 2) Varsayılan ağ modu DHCP'dir. Telefon, DHCP servisi ile ağ 

ortamına bağlandığında, otomatik olarak çevrimiçi olabilir.

5. 3. WEB arayüzü işlevi açıklaması

5.3.1 Telefon durumu

Ürün Bilgisi Ürünün temel bilgilerini gösterir.

Hat Bilgisi Her satırın kayıt durumunu gösterir.

Network Bilgisi
İnternet Bağlantı Noktası WIFI ve PC bağlantı 

noktası bilgilerini gösterir.

Kablosuz Bilgi Mevcut WIFI ayarını ve durumunu gösterir.

Syistem Bilgisi
Ürünün güncel saatini ve çalışma süresini 

gösterir.
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5.3.2 Network Bilgisi

Telefon, …. IP adresini varsayılan modda DHCP sunucusundan 

alabilir. Tüm ilgili ayarları gerçek ağ ortamına göre yapılandırmak  

için WEB arayüzüne girin.

WAN IP Modu
Statik / DHCP / PPPoE / Köprü dahil WAN 

bağlantı noktası IP adresi alma modlarını seçin.

MAC Adresi 

Klonu

MAC adresi klonunu etkinleştirin veya 

etkinleştirmeyin

NAT Etkin NAT işlevini etkinleştirin ya da etkinleştirmeyin.

VLAN Mod u VLAN modunu etkinleştirin veya etkinleştirmeyin

VLAN ID VLAN kimliğini ayarla

DNS Mod u

DNS modu Manuel ise, kullanıcının birincil DNS

ve ikincil DNS'yi manuel olarak ayarlaması 

gerekir. DNS modu Otomatik ise, IP telefonu 

DHCP sunucusundan birincil DNS ve ikincil 

DNS'yi otomatik olarak alacaktır.

Birincil DNS Birincil DNS ayarı

İkincil DNS İsteğe bağlı ikincil DNS ayarı

IP Adresi Ağ bağlantı noktası IP adresi

Alt Ağ Maskesi Ağ bağlantı noktası alt ağ maskesi

Varsayılan giriş Ağ bağlantı noktası varsayılan ağ geçidi

Not:

 1). Telefon IP adresi DHCP'den statik moda geçirildiğinde, IP 

adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS gibi tüm 

parametrelerin manuel olarak ayarlanması gerekir.

 2) Değiştirilmiş IP adresi ayarlarını kaydedin ve uygulayın ve yeni IP

adresi almak için telefonu yeniden başlatın. Günlük kullanım 

sırasında ağın normal olduğundan emin olun.

7



5.3.3 SIP Hesap Ayarı

Telefonun normal kullanımı, yalnızca Proxy Sunucusu, Görünen Adı,

Telefon Numarası, Hesabı, Şifreyi yapılandırmanız gerekir.

Temel VoIP servis sağlayıcısından telefon numarası, 

hesap, şifre, SIP proxy vb. gibi temel bilgileri 

ayarlayın.

Ses 

Yapılandırması
Ses formatını seçin

Tamamlayıcı 

Hizmet 

Aboneliği

Yardımcı fonksiyon

Görüşme 

beklemede
Çağrı bekletmeyi etkinleştirin veya etkinleştirmeyin

Yardım Hattı Acil hat ayarla

Mesaj Işığı Etkin Mesaj Işığı nı etkinleştirin veya etkinleştirmeyin

Sesli Posta 

Kutusu 

Numaraları

Sesli Posta Kutusu sunucusu

Mesaj Işığı 

Abonesini 

Etkinleştir

Mesaj Işığı abonelik desteği

Not:

1) LINE2 yapılandırması, LINE1 yapılandırmasıyla aynıdır.
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2) LINE1 hesabını yapılandırmak için web arayüzünde oturum 

açtığınızda, tarayıcının sonu 0' dır.

LINE2 hesabını yapılandırmak için web arayüzünde oturum 

açtığınızda, tarayıcının sonu 1' dir.

3) İki hatlı telefon için iki hesap ayarlayabilir; tek hatlı telefon için bir 

hesap uygundur.

5.3.4 Telefon Özellikleri

Özellikler arayüzünde, müşteri ses seviyesini ayarlayabilir, çağrı 

bekletmeyi vb. Ayarlayabilir.

Ahize Giriş Kazancı Ahize MIC giriş kazancını ayarlayın

Ahize Sesi Ahize alım sesini ayarlayın

Hoparlör Giriş 

Kazancı
Hoparlör MIC giriş kazancını ayarlayın

Hoparlör Sesi Hoparlör alım ses seviyesini ayarlayın

Zil sesi Zil sesi seviyesini ayarlayın

“Eller Serbest”  

Mikrofon 

Güçlendirme

MIC sesini 20db büyüt

Ton Tipi Çin, ABD vs.de ki gibi ton türünü seçin
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Zil Süresi (10-300sn) Zil çalma süresini ayarlayın

Tümünü Yönlendir Gelen tüm aramaları yönlendir

Meşgulü Yönlendir Meşgul de yönlendir

Yanıt Yok Yönlendir Yanıt Yok ta yönlendir

DND Rahatsı Etmeyin

 5.3.5 Misafir Servis Anahtar Ayarı

Hızlı arama tuşu ayar arayüzünde oturum açın, Genişletme 

sütununa telefon numarasını girin. Ayarladıktan sonra telefonu 

kaydedin ve yeniden başlatın.

Note:

Telefon desteği 10 hızlı arama tuşu ve 

tuş başına maksimum 31 numara dır…

5. 3.6 Yönetim

İstemci şifre, dil ayarlayabilir, fabrika varsayılanlarını 

geri yükleyebilir vb.
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5.3.7 Yükseltme

Yerel  

Yükseltme

Belirli bir aygıt yazılımını seçmek için “Gözat” a 

tıklayın, yükseltme için Yükselt düğmesine 

tıklayın. Yükseltmeden sonra, telefon ilk arayüze 

dönecektir.

 Not:  Yükseltmeden sonra telefonun fabrika varsayılan ayarlarına 

ihtiyacı vardır.

5.4. WEB Operasyonu

Normal yapılandırma dışında, lütfen diğer ilgili bilgileri değiştirmeyin.

6. Sesli Menü (Voice Box) Talimatı

Telefonun sesli menü işlevi vardır; ilgili bilgiler sesli menü aracılığıyla

yapılandırılabilir. Telefonu başlattıktan sonra, ses menüsüne girmek 

için * tuşuna 4 kez basın. Askıda kalma, ses menüsünden çıkabilir.
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Ana Menü:

Ağ 
Yapılandırması

1 tuşunu seçtikten sonra, telefon Alt menü 1.1 ağ 
yapılandırma ayarına girecektir.

Telefon bağlantı 
noktası 
yapılandırması

Tuş 2'yi seçtikten sonra, telefon Alt menü 2.1 
telefon bağlantı noktası yapılandırma ayarına 
girecektir.

Fabrika ayarları 3 tuşunu seçtikten sonra şifreyi girin; telefon  
daha sonra fabrika ayarlarına dönecektir.

Hızlı arama
4 tuşunu seçtikten sonra, hızlı arama 
yapılandırma seçeneğine girin; hızlı arama 
tuşunu girin, ardından yapılandırmayı 
tamamlamak için hızlı arama numarasını girin.

Reboot
5 tuşunu seçtikten sonra, sonra şifreyi girin; 
telefon daha sonra yeniden başlatılacaktır.

WAN Port Girişi
6 tuşunu seçtikten sonra,WAN bağlantı 
noktasının günlüğe kaydetmeye izin verip 
veremeyeceğini ayarlamak için parolayı girin.

WEB Erişim 
Portu

7 tuşunu seçtikten sonra, Web erişim portunu 
kurmak için şifreyi girin.

Yazılım 
versiyonu

8 tuşunu seçtikten sonra, mevcut yazılım 
versiyonu yayınlanacaktır.
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Alt Menü 1.1：

Wan bağlantı 
noktası 
bağlantı türü

1 tuşunu seçtikten sonra, telefon mevcut Wan 
bağlantı noktası bağlantı türünü yayınlayacaktır; 
şifre girildikten sonra DHCP veya statik IP adresi 
kurulabilir.

Wan bağlantı 
noktası IP 
adresi

2 tuşunu seçtikten sonra, telefon mevcut IP adresini 
yayınlayacaktır; yayın bittikten sonra IP adresi 
ayarlanabilir.

Wan bağlantı 
noktası alt ağ 
maskesi

3 tuşunu seçtikten sonra, telefon mevcut alt ağ 
maskesini yayınlayacaktır; yayın bittikten sonra alt ağ
maskesi kurulabilir.

Ağ geçidi
4 tuşunu seçtikten sonra, telefon mevcut ağ geçidini 
yayınlayacaktır; yayın bittikten sonra ağ geçidi 
kurulabilir.

DNS 5 tuşunu seçtikten sonra, telefon mevcut DNS'yi 
yayınlayacaktır; yayın bittikten sonra DNS kurulabilir.

Alt Menü  2.1：

Telefon numarası 1 tuşunu seçtikten sonra, telefon mevcut 

telefon numarasını yayınlayacaktır.

Sunucu IP adresi
2 tuşunu seçtikten sonra, telefon mevcut 

sunucu IP adresini yayınlayacaktır.

Fiziksel bağlantı noktası
3 tuşunu seçtikten sonra, telefon mevcut 

fiziksel bağlantı noktasını yayınlayacaktır.

Çağrı aktarımı 

yapılandırması
4 tuşunu seçtikten sonra, çağrı aktarma 

seçeneği kurulabilir.

Ses kontrol modu
Tuş 5'i seçtikten sonra, ses kontrol modu 

seçilebilir.

6 tuşunu seçtikten sonra, sabit bir süre 
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Yeniden arama 
zamanlaması

sonra tekrar arama numarasının kaldırılıp 
kaldırılmayacağı ayarlanabilir.

Zil sesi ayarlama modu
7 tuşunu seçtikten sonra, zil sesinin 
ayarlanmasına izin verilip verilmeyeceği 
ayarlanabilir.

Hızlı arama düğmesi ve 
sesli posta 
yapılandırması

8 tuşunu seçtikten sonra, hızlı arama 
düğmesi yapılandırılabilir.

Not:

1) İlgili işlemi gerçekleştirmek için sesli menü yapılandırmasını 

kullanırken lütfen telefonu yeniden başlatın.

2) Parolayı, IP adresini veya başka bir numarayı girdikten sonra, 

lütfen onaylamak için # girin.

3) Parola girmek için tuş takımını kullanırken,

A, B, C, a, b, c girilecekse 2 sayı tuşuna basın.

D, E, F, d, e, f girilecekse 3 sayı tuşuna basın.

G, H, I, g, h, i girilecekse 4 rakam tuşuna basın.

J, K, L, j, k, l girilecekse 5 sayı tuşuna basın.

M, N, O, m, n, o girilecekse 6 sayı tuşuna basın.

P, Q, R, S, p, q, r, s girilecekse 7 sayı tuşuna basın.

T, U, V, t, u, v girilecekse 8 rakam tuşuna basın.

W, X, Y, Z, w, x, y, z girilecekse 9 numara tuşuna basın.

Parolayı girmek için klavyeyi kullanırken, diğer karakterler 0 sayı 

tuşuyla değiştirilebilir.

IP adresini girerken, "." Yerine "*" kullanın; örneğin, IP adresi 

192.168.10.100 ise - bunun yerine 192 * 168 * 10 * 100 girin.

4) Menüye dönmek için * tuşuna bir kez basın; IP adresi girme 

durumundaysa menüye dönmek için * tuşuna iki kez basın.

5) Telefonun kapatılması ses menüsünden çıkmanıza neden olabilir
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7. SIP Telefonun Temel Kullanımı

7.1. Arama Yapmak

7.1.1 Ahizeyi Kalkmış, Ahizeyi Kaldırmadan ve Hoparlör Modu

 A. Açık durumu, açık moduna girmek için ahizeyi kaldırın. İki hatlı 

telefon için varsayılan HAT 1'dir. LINE2 düğmesine basıldığında, 

LINE2'ye geçilir.

【SPKR  】 tuşuna basın, SPKR LED AÇIK olacak, telefon hoparlör 

moduna geçecektir. Ahizeyi yerine koymak normal aramayı 

etkilemeyecektir. Telefonu kapatmak için tekrar SPKR'ye basın,

 

   B. Ahize açık durumu, telefon hoparlörü moduna girmek için 

【SPKR  】 tuşuna basın.

 İki hatlı telefon için, LINE1 açık olacak ve LINE2 düğmesine 

 basılması, LINE2'ye geçecektir.

 Hoparlör modunda, ahizeyi kaldırın

 ve ahizeyi yuvasına geri koyarsanız görüşme sona erer

7.1.2. Tekrar Çevirme

çık veya Hoparlör modunda, 【REDIAL  】 tuşuna bastığınızda,     

SIP telefonu, beş dakika içinde kaybolacak son aranan numarayı 

otomatik olarak yeniden arayacaktır.

Not: 

Telefon yeniden başlatıldıktan sonra sistem arama kayıtlarını 

boşaltacaktır, Yeniden çevirme işlevi kullanılamaz.

7.1.3. Konuk hizmetleri çevirme tuşları

  1).  Servis düğmelerini manuel olarak programlama:

  Ses menüsüne girin, 4 (servis düğmeleri yapılandırılır) öğesini   

  seçin, ardından servis düğmesi + "#" + kayıt numarası + "#" 

  öğesini seçin, ardından telefonu yeniden başlatın.
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  2). Servis düğmelerini web ile programlama:    

  Lütfen web sayfasındaki "Phonebook" açın, kayıt için istediğiniz   

  numarayı tek tek girin,【OK  】 tuşuna basın.

  3). Telefon açık veya hoparlör modundayken, belirli bir misafir

  hizmet tuşuna basmak programlanan numarayı doğrudan   

  çevirecektir.

Not: Hızlı Arama Tuşunun maksimum hanesi 31'dir.

7.2. Bir aramayı cevaplama

2.1 Bir aramayı cevaplama

Bir aramayı cevaplamak için ahizeyi kaldırın veya HOPARLÖR 

tuşuna basın. Telefonu kapatmak için ahizeyi yere koyun veya 

HOPARLÖR tuşuna basın.

7.2.2 Çağrı Bekletme

ir görüşme sırasında, diğer tarafı beklemeye almak ve diğer tarafa 

bekletme müziği göndermek için HOLD tuşuna basın. Bekletme 

LED'i yanacaktır. HOLD tuşuna tekrar basın, mevcut çağrı çağrı 

bekletmeyi bırakacaktır. 

7.2.3 Sessiz e Almak

ir arama sırasında, yerel sesi kapatmak için MUTE tuşuna basın. 

Sessiz LED'i yanarak karşı tarafın sizi duyamayacağını belirtir. 

7.2.4 Ses Şiddet Ayarı

Telefon eller serbest modundayken veya ahize modundayken,     

VOL +, VOL- Tuşlarına basın, konuşma sesi ayarlanabilir.

Zil Sesi, WEB arayüzünde ayarlanabilir.
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Üç yönlü Konferans Görüşme İşlevi

Bir hat bekletildiğinde, arama yapmak için ikinci hattı kullanın ve üç 

yönlü konferansa girmek için CONF Tuşuna basın.

Not: Toplantı için eller serbest modundayken, toplantıyı 

sonlandırmak için SPKR Tuşuna basın. Ahize modundayken, 

toplantıyı sonlandırmak için ahizeyi yerine koyun. Aramayı tek taraflı

tutmak istiyorsanız, 3. kişinin kapatmasını beklemelisiniz.

7.3. Mesaj Toplama (Dinlemek)

Mesaj kontrol edilmediğinde, MSG LED'i kullanıcıyı bilgilendirmek 

için yanıp söner. Eller serbest modunda veya Kablolu ahize açıkken 

MSG Tuşuna basın, telefon otomatik olarak önceden yapılandırılmış

Mesaj Servis Numarasını arayacaktır. Mesajı sesli talimatlara göre 

çıkarın.

 7.4. Fabrika Ayarları dönüş

Telefon açıldığında, başarıyla başlatıldıktan sonra, ses menüsüne 

girerken 3'e basın, fabrikayı geri yüklemek için telefon şifresini + # 

Anahtarını girin, her şey bittikten sonra lütfen telefonu yeniden 

başlatın.

7.5. WiFi Bağlantı İşlevi (Yalnızca Adaptör Serisi bu işlevi destekler)

Varsayılan WiFi SSID'si admin'dir, varsayılan şifre 12345678'dir. 

Misafir telefonun SSID'sine bağlanabilir, telefon WEB arayüzüne 

girmek için web tarayıcısına 192.168.1.1 girebilir. Varsayılan oturum 

açma Adı ve Parola admin'dir.

Kablosuz-> Tekrarlayıcı sayfasına girin ve Otel kullanılabilir WiFi'yi 

seçin, ardından özel şifreyi girin ve Tamam'a basın. Telefon, 

kablosuz bağlantı gereksinimini karşılamak için otelin WiFi sistemine

bağlanacaktır. (WiFi bağlantı işlevi ve AP işlevi aynı anda çalışabilir).
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7.6. AP fonksiyonu

7.6.1 WEB arayüzüne girin, Ağ-> WAN-> NAT Etkinleştir'i bulun ve 

Etkinleştir'i seçin, kaydet'e basın ve uygulayın.

7.6.2 Ağ-> WAN-> Bağlan Adı'nı bulun ve 2_Other_B_VID, WAN IP 

Moduna Gözat seçeneğini seçin ve Köprü Modunu seçin, ardından 

Köprü Tipi'ne göz atın ve Donanım IP Köprüsünü seçin, ardından 

Bağlantı Noktası Bağlama seçeneğine göz atın ve Port_1 ve 

Kablosuz olduğundan emin olun. (SSID) kontrol edilir.

7.6.3 Kablosuz-> Temel-> Kablosuz Bağlantı Modu'na gidin ve AP'yi 

seçin, ardından Çoklu SSID seçeneğinde SSID adını yapılandırın ve

ETKİNLEŞTİR'in işaretli olduğundan emin olun, ardından kaydet ve 

uygula'ya basın.

7.6.4 Kablosuz-> Kablosuz Güvenlik-> Parola'ya gidin ve kablosuz 

parolayı girin ve Kaydet ve Uygula'ya basın.

7.6.5 Telefonu yeniden başlatın, başarıyla yeniden başlattıktan sonra

AP işlevi etkinleştirilecektir. (WIFI bağlantı işlevi ve AP işlevi aynı 

anda çalışabilir)

8. POE güç kaynağı talimatları

Telefon, POE anahtarını yöneterek POE güç kaynağı seviyesini 

görüntüleyebilir. Sese veya şarj standına güç veriliyorsa, güç 

seviyesi 0 veya 6'dır ve maksimum değer 12.95W'dir; Yalnızca bir 

telefona güç veriyorsa, güç seviyesi 2'dir ve maksimum değer 6,49 

W'tır.  Bu türün güç seviyesi 2'dir.
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9. Arıza teşhisi ve sorun giderme

Arızalar Çözüm

Telefon çalışmıyor
. Lütfen telefon güç kaynağının düzgün 
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin
2. Anahtar bağlantı noktasının POE güç 
kaynağını destekleyip desteklemediğini 
kontrol edin
3. Ethernet kablosunun doğru takılıp 
takılmadığını kontrol edin.

Telefon IP alamıyor
1. Lütfen IP alma yolunun doğru olup 
olmadığını kontrol edin
2. Lütfen ağı kontrol edin
3. Lütfen ağ VLAN ayarlarını kontrol edin

WEB arayüzüne giriş 

yapamıyor
Bilgisayarın ve telefonun aynı ağda olup 

olmadığını kontrol edin

Telsizde gürültü var 

veya sinyal yok
Lütfen bu bantta karşılık gelen bir radyo 

programı olup olmadığını onaylayın

,
Hoparlörde ses yok

1. Lütfen cihazın güç kaynağına bağlı olup 
olmadığını kontrol edin
2. Ses seviyesini ayarlayın, sesi artırın

Telefon düzgün 

çalışmıyor

Lütfen telefonu kapatın ve

elektrik akımına bakın, bir dakika sonra 

düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin

19



10. Garanti

Bu ürün, hatalı malzeme veya işçiliğe karşı satın alma tarihinden 

itibaren 12 ay garantilidir. Bu süre içinde bir kusur ortaya çıkarsa, 

aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, Bittel'in takdirine bağlı olarak

ürünü onarabilir veya değiştirebiliriz:

1) Ürün normal kullanım dışında herhangi bir amaç için 

kullanılmamıştır.

2) Yetkisiz ürün onarımı veya modifikasyonlarına teşebbüs 

edilmemiştir.

3) Ürün asla sert veya aşındırıcı bir ortamda kullanılmamıştır.

4) Taşıma sırasında hasar yoktur

BU SINIRLI GARANTİ ALICIYA BELİRLİ YASAL HAKLAR 

VERMEKTEDİR. ALICI, YARGI ALANINDAN YARGI BÖLGESİNE 

DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİR.

Bu garanti yalnızca doğrudan Bittel'den veya Bittel Co. yetkili 

bayilerinden veya distribütörlerinden satın alınan ürünler için 

geçerlidir.

10. FCC Uyarısı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma, 

aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden 

olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek 

parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
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BITTEL ile kontakt

Telefon:

(86) 633-2212125/2212160/2212177/2212119   

Internet:    www.bittel  group.com      

Email:      info  @  bittelgroup.com    

BITTEL TURKEY ile kontakt

Telefon:

90 532 381 0200

Internet:    www.bitteltr.com

Email:      info  @  bitteltr.com       gokhan@bitteltr.com  

Copyright©2017 Bittel Inc. All rights reserved. 
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Please read this manual before use.

We bring good things to Hotel/Hospitality

                

1. Product overview

SIP phone is the telephone that transmits voice over network based 

on IP protocol. NEO SIP phone is specially designed for top grade 

hotels’ telecommunication. NEO SIP phone has clear sound, stable 

quality, powerful function and elegant design, etc.

2.  Product Functions

1) Mute, Flash, Speaker, Hold, Redial function available. 

2) Supports message waiting light key with retrieval function. 

3) 0-10 programmable guest service keys for storing phone 

numbers and customized printing faceplate.

13. Supports DHCP (dynamic host configuration protocol) and static 

IP address protocol for getting IP address. 

14. Supports G.711/G.722(HD Voice)/G.723/G.729AB /G.726/iLBC

15. Supports SIP V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/ DNS/SNMPv2 

protocols.

16. Support IEEE802.1 Q standard, IEEE802.3af protocols.

17. Support SIP protocol's standards

18. Support upgrade through HTTP/TFTP protocol.

19. Adopts dynamic speech detection; Comfortable noise 

generation; Speech buffering technologies. 

20. Integrated PoE power supply and external POE adapter power 

supply.

21. Two- line and conference function.     
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3. Whole unit assembly, disassembly and installation manual 

3.1 Install the handset cord 

3.2 Network connection

Power by adaptor：Connect the RJ45 jack of POE cable line to 

the LAN port of HUB or switch , then connect the other RJ45 jack 

to the WAN port of the phone.  Insert the output jack of attached 

adaptor into the power jack of POE cable line. 

Power by POE：Connect the one end of the Ethernet cable line to 

WAN port of the phone, then connect the other end to the LAN port 

of HUB or switch. Insert the one end of the Ethernet cable line into 

the WAN port of phone , the other end into the POE port of the 

PBX.

  The default mode is DHCP.

3.3. The telephone should avoid fire, water spray, shock, clean the 

surface dust by soft cloth; chemical solvent is prohibited to use.

4. Diagrammatic drawing and function illustration.

   4.1. Diagrammatic drawings
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1. Handset 2. Number Keys 3. Guest Service Keys

4. Power Jack 5. WAN Port 6. Function Keys

7. MWL

5. Configure the phone through WEB Interface

 5.1. IP address broadcast

Off-hook status, continually press * button four times will enter the 

voice menu. Press 1 (network setting) then press 2 (WAN port IP 

address), the obtained IP address will be broadcast.

  Note: There is no voice broadcast function for Line 2.

 5.2. WEB interface

Input the

obtained IP

address to launch WEB interface . Type in user and password to log

in WEB interface.
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Note:

 1) The user and password in initial management mode is ‘admin’. 

For user mode, the user and password is ‘user’. Management mode

can check all WEB information details, user mode can only check 

partial information. 

 2) The default network mode is DHCP. Once the phone is connected

into the network environment with DHCP service, it can get online 

automatically

5. 3. WEB interface function description 

5.3.1 Phone status

Product 

Information
It shows the basic information of the product.

Line Status It shows the registration state of each line.

Network Status
It shows the information of Internet Port WIFI 

and PC port.

Wireless Info It shows the current WIFI setting and status.

System Status
It shows the current time and the running time 

of the product.

5.3.2 Network status

Telephone can obtain IP address from DHCP server in default 
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mode. Enter WEB interface to configure all related settings in 

accordance with real network environment.

WAN IP Mode
Select WAN port IP address obtainment modes

including static/ DHCP/ PPPoE/ Bridge.

MAC Address 

Clone
Enable MAC address clone or not

NAT Enable Activate NAT function or not.

VLAN Mode Activate VLAN mode or not

VLAN ID Set VLAN ID

DNS Mode

If DNS mode is Manual, user needs to set 

primary DNS and secondary DNS manually. If 

DNS mode is Auto, IP phone will obtain primary

DNS and secondary DNS from DHCP server 

automatically.

Primary DNS The Primary DNS setting

Secondary DNS The optional DNS setting

IP Address The network port IP address

Subnet Mask The network port subnet mask

Default Gateway The network port default gateway

Note:

  1) When telephone IP address is switched from DHCP to static 

mode, all parameters such as IP address, Subnet Mask, Default 

Gateway and DNS need to be set manually. 

  2) Save and apply switched IP address settings and reboot the 

phone for new IP address obtainment. Make sure the network is 

normal during daily using.

5.3.3 SIP Account Setting

Phone regular usage ,only need to configure Proxy Server, Display 

Name , Phone Number, Account, Password.

Basic
Set basic information from  VoIP service 

supplier，like phone number, account, password, 
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SIP proxy, and etc.

Audio 

Configuration
Select audio format

Supplementary 

Service 

Subscription

Auxiliary function 

Call Waiting Enable call waiting or not

Hot Line Set hot line

MWI Enable Enable MWI or not

Voice Mailbox 

Numbers
Voice Mailbox server

MWI Subscribe 

Enable
Support MWI subscription

Note:

 1) LINE2 configuration is the same with LINE1 configuration.

 2) When log in the web interface to configure LINE1 

account，the suffix of browser is 0.

When log in the web interface to configure LINE2 

account，the suffix of browser is 1.

3) For two-line phone can set two accounts; for one-line phone, one 

account is OK.

5.3.4 Phone Properties

On the properties interface, client can adjust volume, set call waiting
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and etc. 

Handset Input Gain Adjust handset MIC input gain

Handset Volume Adjust handset receiving volume

Speakerphone Input 

Gain

Adjust Speakerphone MIC input gain

Speaker Volume Adjust speaker receiving  volume

Ringer Volume Adjust ringer volume

Speakerphone Mic 

Boost

Enlarge MIC volume 20db

Tone Type Select tone type, like China, USA, and etc.

Ringing Time(10-

300sec)

Set ringing time

All Forward Forward all incoming call

Busy Forward Busy forward

No Answer Forward No answer forward

DND Do Not Disturb

 5.3.5 Guest Service Key Setting 

  Log into speed dial key setting interface, fill in the phone number in

the Expansion column. Save and restart the phone after setting.

 Note:

  Phone

support 10 speed dial keys, 31 numbers maximum per key.

5. 3.6 Administration

Client can set password, languages, restore factory defaults and 

etc.
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5.3.7 Upgrade

Local Upgrade

Click “Browse” to select certain firmware, click 

Upgrade button for upgrading. After upgrade, 

phone will return to initial interface.

 Note:  After upgrade, phone needs factory default.

 5.4. WEB Operation

  Except regular configuration, please do not modify other 

corresponding information.

6. Voice Menu Instruction

The phone has voice menu function; relevant information can be 

configured through voice menu. After starting the phone, press 4 

times the * key to enter the voice menu. Hanging off can exit the 

voice menu.

Main Menu:
Network 
Configuration

After choosing key 1, the phone will enter Submenu 
1.1 network configuration setting.

Telephone 
port 
configuration

After choosing key 2, the phone will enter Submenu 
2.1 phone port configuration setting.

Factory Reset After choosing key 3, enter the password; the phone
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will then return to factory setting.
Speed Dial 
configuration

After choosing key 4, enter speed-dial configuration 
option; enter speed-dial key, then enter the speed-
dial number to complete the configuration.

Reboot
After choosing key 5, enter password; the phone will
then reboot.

WAN Port 
Login

After choosing key 6, enter password to set up 
whether WAN port can allow logging.

WEB Access 
Port

After choosing key 7, enter password to set up Web 
access port.

Software 
Version

After choosing key 8, current software version will 
be broadcast.

Submenu 1.1：
Wan port 
connection 
type

After choosing key 1, the phone will broadcast 
current Wan port connection type; after entering 
password, DHCP or static IP address can be set up.

Wan port IP 
address

After choosing key 2, the phone will broadcast 
current IP address; after the broadcast is finished, IP 
address can be set up. 

Wan port 
subnet mask

After choosing key 3, the phone will broadcast 
current subnet mask; after the broadcast is finished, 
subnet mask can be set up.

Gateway After choosing key 4, the phone will broadcast 
current gateway; after the broadcast is finished, 
gateway can be set up.

DNS After choosing key 5, the phone will broadcast 
current DNS; after the broadcast is finished, DNS 
can be set up.

Submenu 2.1：

Telephone number After choosing key 1, the phone will broadcast 

current phone number.

Server IP address After choosing key 2, the phone will broadcast 

current server IP address.

Physical port After choosing key 3, the phone will broadcast 

31



current physical port. 

Call transfer 

configuration 

After choosing key 4, call transfer option can be

set up.

Volume control mode After choosing key 5, volume control mode can

be selected.
Redial timing After choosing key 6, whether redialing 

number will be removed after a fixed time can 
be set up.

Ringing voice 
adjusting mode

After choosing key 7, whether ringing volume 
adjustment is allowed can be set up. 

Speed-dial button 
and voice mail 
configuration 

After choosing key 8, speed-dial button can be
configured.

Note:

1) When using voice menu configuration to achieve relevant 

operation, please reboot the phone.

2) After entering password, IP address or other number, please 

enter # to confirm.

3) When using keyboard to enter password,

Press number key 2 if A, B, C, a, b, c is to be entered.

Press number key 3 if D, E, F, d, e, f is to be entered.

Press number key 4 if G, H, I, g, h, i is to be entered.

Press number key 5 if J, K, L, j, k, l is to be entered.

Press number key 6 if M, N, O, m, n, o is to be entered.

Press number key 7 if P, Q, R, S, p, q, r, s is to be entered.

Press number key 8 if T, U, V, t, u, v is to be entered.

Press number key 9 if W, X, Y, Z, w, x, y, z is to be entered.

When using the keyboard to enter the password, other characters 

can be replaced by number key 0.

When entering IP address, use “*” to replace “.”; for example, if the 

IP address is 192.168.10.100，enter 192*168*10*100 instead.

4) Press * key one time to return to the menu; press * key twice to 

return to the menu if in IP address entering status.
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5) Hanging off the phone can exit the voice menu.

7. Basic Operation of SIP Phone

1. Make a call

1.1 Off-hook, On-hook and Speaker Mode

 A. On-hook status, pick up the handset to enter the off-hook 

mode.   For two line phone, the default is LINE 1. Press LINE2 

button will switch to LINE2. 

  Press 【SPKR  】 key, SPKR LED will be ON, the phone will switch

to the speaker mode. Putting back the handset won’t affect the 

normal call. Press SPKR again to hang up the phone,

   B. On-hook status, press 【SPKR  】 key to enter the speaker-

phone mode. 

  For two line phone,  LINE1 will be on and press LINE2 button will 

switch to LINE2.

  In Speaker mode, pick up the handset will switch to off-hook mode

and put the handset back to the cradle will terminate the call.

1.2. Redial 

Off-hook or Speaker mode, press 【REDIAL】key, SIP phone will 

automatically redial the last dialed number which will be disappeared

in five minutes.

Note: 

The system will empty the calling records after the telephone is 

rebooted, Redial function is not available. 

1.3. Guest service buttons

  1). Manually program the service buttons: 

   Enter the voice menu, select 4 (service buttons configure), then 

select the service button + “#” + the storing number + “#”, then 
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reboot the phone.

  2). Program the service buttons by web: 

   Please open the "Phonebook" on web page, input the number you

want to memorize one by one, press 【OK】.

  3). When the phone is in off-hook or speaker mode, press 

certain guest service key will directly dial the programmed number.

Note: 

The maximum digits of the service button is 31.

2. Answering a call

2.1 Answering a call

Pick up the handset or press the SPEAKER key to answer a 

call. Put down the handset or press the SPEAKER key to hang

up.

 2.2 Call Hold

   During a call, press HOLD key to put the other party on hold and 

send hold music to the other party. Hold LED will light up. Press 

HOLD key again, the current call will release call hold.

2.3 Mute

During a call, press MUTE key to mute local voice. The mute 

LED will light up, indicating that the other party cannot hear you.

 2.4 Volume Adjustment

   When the phone is in hands free mode or the handset mode, press

VOL+, VOL- Keys, can adjust the conversation volume.

The Ring Volume can be adjusted in the WEB interface.

 2.5 Three-way Conference Function

  When one line is held, use the second line to make a call and press

CONF Key to enter the three-way conference.
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   Note: When in hands free mode for meeting, press SPKR Key to 

end the meeting. When in handset mode, put back the handset to 

end the meeting. If you want to keep the call with one side, you 

should wait the 3rd party to hang up.

3. Message Collect

When there is message not been checked, the MSG LED will blink to

inform the user. In Hands free mode or the Corded handset is on, 

press the MSG Key, the phone will automatically dial the pre-

configured Message Service Number. Extract the message 

according to the voice instructions.

 4. Restore Factory

When the phone is powered on, after boots up successfully, press 3 

when enter the voice menu, enter the phone password + # Key to 

restore factory, after all finished please reboot the phone.

 5. WiFi Connection Function (Only Adaptor Series support this

function)

  The default WiFi SSID is admin, the default password is 

12345678. Guest can connect to the phone SSID, enter 192.168.1.1

in the web browser to enter the phone WEB interface. The default 

login Name and Password are admin.

  Enter the Wireless-> Repeater page and select the Hotel available 

WiFi, then enter the specific password and press OK. The phone 

will connect to the hotel WiFi system to fulfill the wireless connection

requirement.(The WiFi connection function and the AP function can 

work at the same time) 

6. AP function 

 6.1 Enter the WEB interface, find the Network-> WAN-> NAT Enable

and select Enable, press save and apply.

 6.2 Find the Network-> WAN-> Connect Name and select 
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2_Other_B_VID, Browse to WAN IP Mode option and select Bridge 

Mode, then browse to the Bridge Type and select Hardware IP 

Bridge, then Browse the Port Bind option and make sure the Port_1 

and Wireless(SSID) is checked. 

  6.3 Browse to Wireless-> Basic-> Wireless Connection Mode and 

select the AP, then configure the SSID name in the Multiple SSID 

option, and make sure the ENABLE is checked, then press save and

apply.

  6.4 Browse to Wireless-> Wireless Security-> Pass Phrase and fill 

in the wireless password and press Save and Apply.

  6.5 Reboot the phone, after reboot successfully, the AP function 

will be enabled. (The WIFI connection function and the AP function 

can work at the same time)

7. POE power supply instructions

The phone can view the POE power supply level by managing the 

POE switch. If powering the sound or charging stand, the power 

level is 0 or 6 and the maximum value is 12.95W; If only powering a 

phone, the power level is 2 and the maximum value is 6.49W

The power level of this type is 2.

8. Simple failure diagnosis and troubleshooting

Faults Solution
The phone doesn't
work

1. Please check whether the telephone power 
supply is connected properly
2. Check whether the switch port supports POE
power supply
3. Check whether the Ethernet cable is plugged
correctly. 

The phone can’t 
get IP

1. Please check whether the way get IP is 
correct
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2. Please check the network
3. Please check the network VLAN settings

Unable to login the

WEB interface

Check whether the computer and the phone are 

on the same network

The radio has noise

or no signal

Please confirm whether there is a corresponding

radio program in this band
Speaker has no 
sound

1. Please check whether the device is 
connected to the power supply
2. Adjust the sound volume, increase the 
volume

Phone works 

abnormally

Please power off the phone and turn on the 

electricity, check whether it is working properly 

after one minute

9. WARRANTY

This product is warranted for a period of 12 months from the date 

of purchase against faulty materials or workmanship. If during this 

period a defect arises, we may repair or replace the product, at 

Bittel’s discretion, provided that:

1) The product has not been used for any purpose other than 

normal use,

2) Unauthorized product repair or modifications have not been 

attempted.

3) The product has never been used in a harsh or corrosive 

environment.

4) No damage in transit

THIS LIMITED WARRANTY GIVES THE BUYER SPECIFIC LEGAL

RIGHTS. THE BUYER MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH 

VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

This warranty is only valid for merchandise purchased directly from 

Bittel or dealers or distributors Bittel Co. authorized. 

37



10. FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 

subject to the following two conditions: (1) This device may not 

cause harmful interference, and (2) this device must accept any 

interference received, including interference that may cause 

undesired operation.

CONTACT BITTEL

Company: Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.

Address: No.1 Rizhao North Road, Rizhao, Shandong, 276800 

China 

Telephone:

(86) 633-2212125/2212160/2212177/2212119   

Internet:    www.bittel  group.com      

Email:      info  @  bittelgroup.com    

Copyright©2017 Bittel Inc. All rights reserved. 
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