
2302HWL - VoIP Planet setup 

 figuur 1 1. Hieronder staat een beknopte instructie voor het aansluiten van een Zyxel voip-router op de diensten van 'internet telephony service provider (itsp)' VoIP Planet.   2. Houd uw voip-inloggegevens bij de hand; a. gebruikersnaam, wachtwoord en parameters van VoIP Planet;   3. Houd een gewoon telefoontoestel bij de hand; a. dit kan een ook een draadloos dect-toestel zijn;    4. Sluit de voip-router aan op het lichtnet en zet hem aan;   5. Verbind netwerkpoort 1 (ethernet poorten) van de router met de netwerkpoort van een pc; a. controleer eventueel of 'dhcp' aanstaat op de pc-netwerkpoort;   6. Start een browser op, en surf naar 192.168.1.1 a. klik op login het  default paswoord is: 1234; b. verander desgewenst het default paswoord en klik op apply; c. vink  'go to advanced setup' aan en klik op apply;   7. klik op Network en klik op WAN (zie fig.1 en 2) 



a. verbind nu de voip-router met een adsl-of kabelmodem/switch via de WAN-poort op de router; b. wanneer het WAN-lampje op de router permanent oplicht en het internet-lampje van rood in groen is veranderd, werkt de verbinding correct; c. verbind nu de telefoon (of dect basisstation) met de 'phone-1' poort van de router;   8. klik op Voip en klik op SIP (zie fig. 3 en 4) a. Vul het VoIP Planet gebruikersnaam in bij 'Number' en 'User Name'; dit is het vijfcijferige nummer; b. Vul sip12.voipplanet.nl in bij: i. SIP Server Address; ii. Register Server Address; iii. SIP Service Domain; c. Vul bij 'Password' het VoIP Planet wachtwoord in; d. klik op 'Advanced Settings'; i. vink bij STUN active aan (zie fig. 5); ii. voer stun.voipplanet.nl in bij Server Address; iii. vink bij NAT Keep Alive active aan (zie fig. 6); iv. selecteer Keep Alive With SIP Proxy; v. klik op apply e. sluit uw telefoon aan via de phone-1 poort van de router;   9. klik op status (fig. 7); a. On Register geeft aan dat er correct is ingelogd; de sip-uri bestaat uit vijfcijferignummer en sip3.voipplanet.nl;   10. U kunt nu bellen en gebeld worden. U bent bereikbaar op het publieke telefoonnummer dat bij uw gebruikersnaam hoort. 
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