
5. Pokud je volaný účastník dostupný, 
uslyšíte vyzváněcí tón. Při obsazení 
volaného účastníka uslyšíte tón 
obsazovací, nebo některé z hlášení 
provozovatele sítě. 

6. Při vyzvednutí hovoru volaným 
účastníkem je navázán hovor. Kontrolka 
„Linka“ trvale svítí po celou dobu 
hovoru. 

7. Hovor ukončíte zavěšením telefonu. 
Kontrolka „Linka“ zhasne. Pokud zavěsí 
první volaný účastník, uslyšíte ve 
sluchátku obsazovací tón, zavěste 
telefon. 

Příchozí hovor 
1. Příchozí hovor je signalizován 

vyzváněním telefonu. Kontrolka „Linka“ 
během vyzvánění bliká. 

2. Vyvěste telefon, tím je navázán hovor. 
Kontrolka „Linka“ trvale svítí po celou 
dobu hovoru. 

3. Ukončení hovoru viz. odchozí hovor. 
Nastavení internetu 

• Přihlášení 
1. Ujistšte se, že je na Vašem PC 

nainstalován TCP/IP protokol a je 
nastaveno automatické získání adresy ze 
serveru DHCP. Pro většinu operačních 
systémů je takové nastavení výchozí.  

2. Otevřete prohlížeč: Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome apod.   

3. Do adresního pole napište IP adresu: 
192.168.1.1, potvrďte a budete 
přesměrování do hlavního přihlašovacího 
dialogu. 

4. Pro přihlášení jako administrátor vyplňte 
políčka následovně:   
Uživatel:  Admin Heslo:  2n 
Pro starší verze 2N® EasyRoute použijte 
Uživatel: admin , Heslo:  admin  

• Nastavení GSM/UMTS 
Z hlavní nabídky použijte PRŮVODCE 
pro rychlé nastavení připojení  
k internetu. Každou změnu v příslušné 

nabídce potvrďte tlačítkem Použít ve 
tvaru háčku v pravém dolním rohu. 

5. Pokud používáte SIM kartu s ochranným 
kódem PIN, nastavte PIN v nabídce 
PRŮVODCE ->SIM a zaškrtněte 
Zapamatovat pro použití PIN kódu při 
restartu brány. 

6. Klikněte na PRŮVODCE->Internet pro 
nastavení parametrů internetového 
připojení. Tyto parametry jsou 
automaticky nastaveny pro většinu 
internetových poskytovatelů. Vyberte 
poskytovatele ze seznamu APN 
[seznam]. Pokud není Váš poskytovatel 
v seznamu, vyplňte políčka APN a Volat  
nastavením obdrženého od Vašeho 
poskytovatele. Někteří poskytovatelé 
vyžadují vyplnění políček pro ověření 
Uživatel a Heslo. 

7. Pro zapnutí lokální sítě WiFi zvolte 
nabídku PRŮVODCE->Bezdrátová síť 
a zaškrtněte Povolit. Použijte 
zabezpečení proti neautorizovanému 
přístupu do bezdrátové sítě. Je 
doporučeno použít zabezpečení WPA 
nebo vyšší. 

8. Zkontrolujte aktuální stav brány  
v nabídce STAV, kde naleznete 
nejdůležitější informace. Položka Stav 
zobrazuje stav připojení k internetu: 
Připojeno. Nyní je připojení k internetu 
připraveno k použití.  

9. Ve stejné nabídce můžete také sledovat 
další parametry brány jako jsou typ 
připojení, poskytovatel, síla signálu  
a další důležité informace pro správnou 
funkci brány. 

10. Popis pokročilého nastavení a pravidel 
pro SIP připojení, Firewall a další 
naleznete v manuálu na přiloženém CD. 

11. Pro odhlášení použijte tlačítko 
ODHLÁSIT na konci základní nabídky. 
Odhlášení se provede automaticky po 20 
minutách nečinnosti. 

 
V síti GSM je datový přenos během hovoru pozastaven a pokračuje až po 
ukončení hovoru, zatímco v síti 3G (UMTS) mohou být přenášena data  
i hlas současně. 

 
Prohlášení o shodě 
Společnost, 2N TELEKOMUNIKACE a.s., tímto prohlašuje, že zařízení 2N – 2N® EasyRoute je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě 
naleznete na přiloženém CD-ROM nebo na www.2n.cz 

© 2011, 2N TELEKOMUNIKACE a.s. – Praha,  LH 1663, v.1.00 
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2N® EasyRoute Rychlý start 
 

Základní funkce 
• Zařízení umožňuje připojení analogového 

telefonu, záznamníku, vnější linky 
pobočkové ústředny (PBX) nebo jiného 
zařízení s rozhraním FXO do GSM/UMTS 
sítě. 

• Hlasové volání je možné spojit přes 
hovorový kanál GSM/UMTS sítě nebo přes 
internet jako VoIP. (VoIP - pouze faxová 
verze - ERF) 

• Datové funkce 2N® EasyRoute slouží 
k připojení PC nebo malé lokální sítě 
k internetu pomocí GSM/UMTS sítě. 

• Součástí 2N® EasyRoute je 4-portový Fast 
Ethernet switch a DHCP server.   Umožňuje 
tak vytvoření malé sítě bez dalších zařízení. 

• 2N® EasyRoute obsahuje WiFi modul pro 
připojení dalších PC do sítě pomocí 
bezdrátové technologie WiFi. 

• 2N® EasyRoute nabízí přenos faxu přes 
VoIP síť použitím T.38 protokolu. 
(ERF verze). 

• Firmware 2N® EasyRoute můžete 
aktualizovat ze stránek www.2n.cz 

 
Pro důkladné seznámení se všemi funkcemi 2N® EasyRoute čtěte pozorně 
uživatelský manuál přiložený na CD-ROM. 

2N® EasyRoute podporuje 3G WCDMA/HSDPA, GSM GPRS/EDGE 
technologie pro datové spojení. Rychlost a kvalita spojení závisí na 
GSM/UMTS poskytovateli, dostupných službách, pokrytí signálem a stavu 
sítě. Hodnoty uvedené v uživatelském manuálu (technické parametry) 
jsou maximální možné hodnoty. Pro přesnější informace kontaktujte 
Vašeho mobilního operátora. 

 

Instalace a zapojení 2N® EasyRoute  
• Správné umístění  

- 2N® EasyRoute je potřeba umístit do 
místa s dobrým GSM/UMTS signálem. 

- Vzhledem k vyzařovanému elektro-
magnetickému rušení umístěte 2N® 
EasyRoute mimo dosah citlivých přístrojů 
a lidského těla. 

- 2N® EasyRoute je určen do vnitřních 
prostor. Neumísťujte ho v blízkosti 
tepelných zdrojů a v místech s přímým 
slunečním zářením. Nesmí být vystaven 
dešti, stékající vodě a vlhkosti, agresivním 
plynům, výparům kyselin, rozpouštědel 
apod. 

 
• Potřebné příslušenství 

 

PŘILOŽENO V BALENÍ 2N®EASYROUTE 
• 1 2N® EasyRoute  
• 1 napájecí adaptér (12V/2A DC) 
• 1 SMA anténa 
• 1 UTP kabel (Ethernet síťový kabel) 
• 1 CD s manuálem 
• 1 telefonní kabel 

 

 
 
BALENÍ 2N®EASYROUTE NEOBSAHUJE  

• SIM karta  
• Informace o připojení k internetu. Často 

používané - APN: Internet , Volat: *99#  
 

• Připojení externí antény 
Do anténního konektoru SMA 
našroubujte přiloženou anténu. 
Konektor antény dotahujte lehce rukou, 
nepoužívejte klíče! 
 

• Instalace SIM karty 
Na spodní straně s konektory zařízení  
2N® EasyRoute je umístěn slot pro SIM 
kartu. Kartu zasuňte podle obrázku a 
ujistěte se, že zaklapla pojistka proti 
vysunutí. Služby operátora a SIM karty 
jako přesměrování, omezení hovorů, 
preferované sítě, SMS centrum atd. je 
nutné nastavit před vložením SIM karty 
do 2N® EasyRoute v mobilním telefonu. 
Pokud použijete SIM katru chráněnou 
PIN kódem, je nutné nejprve nastavit 

 

PIN v 2N® EasyRoute pomocí webové 
konfigurace, jinak při opětovném 
zapínání může dojít k zablokování SIM 
(po zapnutí je automaticky použit PIN 
z paměti 2N® EasyRoute – PIN se 
používá k ochraně SIM před zneužitím 
v jiném zařízení). Pokud dojde 
k zablokování SIM, tak musí být 
odblokována v mobilním telefonu 
zadáním kódu PUK. 
 

• Připojení telefonní linky 
2N® EasyRoute lze připojit k zařízením 
s rozhraním FXO (běžný telefon, 
záznamník, vnější linka PBÚ...).  
2N® EasyRoute je vybaven funkcí 
identifikace volajícího (CLIP) pomocí 

FSK, proto je vhodné připojit koncové 
zařízení, které je schopné identifikaci 
volajícího zobrazit. 
 

• Datové spojení 
Použijte Ethernetový kabel pro 
připojení PC pro počáteční nastavení.  
Pro připojení počítačů pomocí WiFi je 
nutno tuto funkci povolit při 
nastavování. (vice v části Nastavení 
internetu) 
 

• Připojení napájení 
2N® EasyRoute jen napájen 
stejnosměrným napětím 12V. Připojte 
přiložený adaptér (12V/2A DC) do 
napájecího konektoru. 

 
Nepřipojujte napájení, pokud není k 2N® EasyRoute připojena anténa, 
může dojít k poškození GSM/UMTS modulu. 

Zapojení 2N® EasyRoute 

 

Odchozí volání 
1. Předpokládáme, že je vložena SIM 

karta, zadán PIN, nebo není 
vyžadován a 2N® EasyRoute je 
přihlášena do GSM/UMTS sítě. (žluté 
blikání) 

2. Vyvěste telefon, uslyšíte oznamovací 
tón a kontrolka „Linka“ začne blikat. 

3. Volte číslo účastníka. 2N® EasyRoute 
přijímá tónovou nebo pulzní volbu. 
Uděláte li ve volbě prodlevu delší než 
5s (programovatelný parametr), je 
sestaveno spojení. 

Indikační LED 
Napájení 

 
svítí modře – napájení zapnuto 

GSM 
UMTS  

žluté blikání – síť aktivní 
rychlost blikání – indikace přenosu 

WiFi 
 

zelené blikání – síť aktivní 
rychlost blikání – indikace přenosu 

Telefonní 
linka  

žlutá nesvítí – linka zavěšena 
rychlé blikání- linka vyvěšena  
                        nebo vyzvánění 
žlutá svítí  - probíhá hovor 

Ukazatel 
signálu  

svítí modře - 1 – min. síla signálu 
                     4 – max. síla signálu 

Napájecí adaptér     
IN: 110V/240V AC 
OUT: 12V/2A DC 

UTP kabel 
(Ethernet)   

WiFi připojení  
pro PC a jiná 
přenosná zařízení 

Kabelové připojení pro 4 PC nebo přenosné počítače  Analogový 
telefon 

SIM 

Tlačítko 
RESET 
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