
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVODILA 

za nastavitev 
storitve Komunikator 

na telefonu 

Gigaset C470 IP  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pozor! Preden začnete uporabljati telefonski aparat, preberite priložena originalna navodila. Ta navodila so 
zgolj povzetek bistvenih nastavitev, potrebnih za delovanje storitve Komunikator na telefonskem aparatu 
Gigaset C470 IP. 

 



 

 

Tehnične zahteve za prenos govora in ostale podatkovne storitve prek IP-omrežja 
 
Poleg širokopasovnega internetnega priključka (ADSL, VDSL, optika, kabelski internet, WLAN) je zelo priporočljivo, 
da imamo na razpolago še analogni telefonski priključek, ki nam služi kot rezerva ob morebitnem izpadu 
digitalnega priključka. Da smo prek internetnega omrežja vedno dosegljivi, mora biti usmerjevalnik, na katerega je 
priključen VoIP-telefon, stalno povezan z internetom. Ponudnik dostopa do interneta ne sme preprečevati 
delovanja protokola SIP. 
Preden lahko storitev začnete uporabljati, si morate le-to najprej vklopiti na vašem naročniškem razmerju. To lahko 
storite v vseh Telekomovih centrih, s pomočjo obrazca Naročilo dodatnih storitev, ki se nahaja na spletni strani 
www.telekom.si ali z besedo KOMUNIKATOR VKLOP na 1918. 

 
Podrobnosti o nastavitvah usmerjevalnika, na katerega bo priključen telefon, si oglejte 
na spletnih straneh www.telekom.si.  

 

 
 
Priključitev osnovne enote 
 
Da bi lahko z vašim telefonom telefonirali prek stacionarnega telefonskega omrežja in prek interneta (VoIP), 
osnovno enoto priključite na stacionarno omrežje in na internet: 

 
 

 

 
Povezovanje telefona, usmerjevalnika in računalnika. 

 
 
Po navedenem vrstnem redu opravite naslednje korake (glejte sliko): 

1.) Na osnovno enoto priključite priključno vrvico telefona in napajalni kabel. 
2.) Osnovno enoto povežite s telefonskim in električnim omrežjem. 
3.) Za priključitev osnovne enote na internet  povežite osnovno enoto z usmerjevalnikom  (priključitev prek 

usmerjevalnika in modema ali prek usmerjevalnika z vgrajenim modemom). 
4.) Povežite osebni računalnik z usmerjevalnikom (po želji) - za razširitev konfiguracije. 

 
Opomba: 
Za vaš telefon je tovarniško nastavljena dinamična dodelitev IP-naslova. Da bi vaš telefon prepoznal usmerjevalnik, 
mora biti tudi v usmerjevalniku aktivirana dinamična dodelitev IP-naslova, to pomeni, da mora biti vključen DHCP-
strežnik usmerjevalnika.  

 

http://www.telekom.si/
http://www.telekom.si/


 

 

Na prenosni enoti najprej spremenite jezik iz privzetega (angleščina) v slovenščino. To storite tako, da pritisnete 
desno stran tipke za upravljanje in se pomaknete na Settings -> Handset -> Language  ter izberete Slovenscina. 
 
Do nastavitev dostopate s pritiskom na desno stran upravljalne tipke prenosne enote. 

 
V primeru, da ponastavite osnovno enoto na tovarniške (default) nastavitve, prejmete na prenosno enoto sporočilo 
z vprašanjem, ali želite zagnati pomočnika za vnos VoIP-podatkov povezave (tipka »pismo« začne utripati rdeče): 

 
V nadaljevanju je prikazano, kako vnašate VoIP-podatke na primeru spletnega konfiguratorja, zato tu izberite 
možnost Ne. 
Nato izberite Nastavitve -> Osnovna enota -> Posodobitev programske opreme in jo posodobite, če obstaja 
novejša verzija (telefon naj ima ves čas posodabljanja programske opreme dostop do interneta).  
Stalni IP-naslov vašega telefona lahko vnesete prek prenosne enote.  

 

 
 

Spreminjanje večvrstičnega vnosa na prenosni enoti: 
 
Vrsta IP-naslova: 

Izberite Stalni ali Dinamični. 
Če izberete Stalni, v naslednjih vrsticah ročno določite IP-naslov in podomrežno masko osnovne enote, kot tudi 
standardni prehod (Gateway) in DNS-strežnik. 

 
IP-naslov: 

Pri Vrsta IP-naslova = Dinamični: 
Prikaže se IP-naslov, ki je trenutno dodeljen osnovni enoti. Naslova se ne da spremeniti. 
 
Pri Vrsta IP-naslova = Stalni: 
Vnesite IP-naslov, ki naj bo dodeljen osnovni enoti (trenutno nastavitev prepišite z novo). Tovarniško je IP-
naslov nastavljen na 192.168.2.2 

 
Podomrežna maska: 

Pri Vrsta IP-naslova = Dinamični: Prikaže se podomrežna maska, ki je trenutno dodeljena osnovni enoti. 
Maske se ne da spremeniti. 
 
Pri Vrsta IP-naslova = Stalni: Vnesite podomrežno masko, ki naj bo dodeljena osnovni enoti (trenutno 
nastavitev prepišite z novo). Tovarniško je podomrežna maska nastavljena na 255.255.255.0 

 
DNS (Domain Name System)-strežnik: 

Pri Vrsta IP-naslova = Stalni: Vnesite IP-naslov prednostnega DNS-strežnika. DNS-strežnik pri 
vzpostavljanju povezave pretvori simbolično ime strežnika (DNS-ime) v javni IP-naslov strežnika. 

 

 
 
 



 

 

Nastavljanje telefona s pomočjo osebnega računalnika 
 
Telefon si lahko nastavite s pomočjo nastavitvene kode, ki jo dobite na portalu Moj Telekom (moj.telekom.si). Če te 
možnosti nimate, si lahko telefon nastavite ročno preko spletnega konfiguratorja. Spletni konfigurator je spletni 
vmesnik vašega telefona. Z njim lahko prek spletnega pregledovalnika vašega osebnega računalnika nastavite 
osnovne nastavitve vašega telefona. Telefon in osebni računalnik sta med seboj povezana prek usmerjevalnika. S 
spletnim konfiguratorjem vašega telefona imate naslednje možnosti: nastavljate dostop vašega telefona na 
lokalnem omrežju (IP-naslov, prehod k internetu), nastavljate vaš telefon za VoIP, vklopite lahko večje število 
klicnih številk – računov, po potrebi  naložite novo programsko opremo …  
Primer nastavitve v spletnem vmesniku telefona 

 
Do spletnega vmesnika telefona dostopate tako, da v spletni pregledovalnik vnesete IP-naslov osnovne enote. 
IP-naslov telefona najhitreje ugotovite tako, da za trenutek pritisnete modro tipko »iskanje - paging« na osnovni 
enoti. IP-naslov se izpiše na prenosni enoti.  

 
 
V spletni pregledovalnik vnesete IP-naslov osnovne enote.  

 
 
Odpre se vstopna stran. Tovarniško nastavljen PIN je 0000. 
V naslednjem oknu izberete možnost Settings. 
 
IP -> Address Assignment 
Dodeljevanje IP-naslova 
Vnesite nastavitve, ki jih potrebujete za delovanje vašega telefona v lokalnem omrežju in za povezavo z 
internetom. Odprite spletno stran Settings -> IP Configuration. V področju Address Assignment izberite IP 
address type. 
Izberite Obtained automatically, če želite telefonu z DHCP-strežnika v vašem lokalnem omrežju dodeliti dinamični 
IP-naslov. V tem primeru za lokalno omrežje niso potrebne nobene druge nastavitve. 
 
Izberite Static, če želite vašemu telefonu dodeliti stalni IP-naslov. Stalni IP-naslov je npr. smiselno dodeliti, če je v 
usmerjevalniku za telefon nastavljen Port-Forwarding ali DMZ. Če izberete IP address type = Static, se prikažejo 
naslednja polja: 
 

 
 
IP address 
Vnesite IP-naslov za vaš telefon. Prek tega IP-naslova je vaš telefon dosegljiv drugim uporabnikom lokalnega 
omrežja (npr. osebnemu računalniku). Tovarniška nastavitev je 192.168.2.2 Pazite na naslednje: IP-naslov 
mora biti iz naslovnega območja za zasebno uporabo, ki je uporabljen v usmerjevalniku. To je na splošno 
območje 192.168.0.1 – 192.168.255.254 s podomrežno masko (Subnet mask) 255.255.0.0 Podomrežna 
maska določa, da morajo biti prvi trije deli IP-naslova identični za vse uporabnike vašega LAN-a. Stalni IP-
naslov ne sme pripadati naslovnemu območju (IP-Pool območje), ker je rezerviran za DHCP-strežnik 



 

 

usmerjevalnika. Ravno tako se ne sme uporabiti za neko drugo napravo na usmerjevalniku. Če je potrebno, 
preverite nastavitve na usmerjevalniku. 
 
Subnet mask 
Vnesite podomrežno masko za IP-naslov vaše naprave. Za naslove iz naslovnega območja 192.168.0.1 – 
192.168.255.254 se v splošnem uporablja podomrežna maska 255.255.0.0 Ta podomrežna maska je 
tovarniško nastavljena. 
 
Default gateway 
Vnesite IP-naslov standardnega prehoda (Gateway), prek katerega je lokalno omrežje povezano z internetom. 
Splošno je to lokalni (zasebni) IP-naslov vašega usmerjevalnika (npr. 192.168.2.1). Vaš telefon to informacijo 
potrebuje za dostop do interneta. Tovarniška nastavitev je 192.168.2.1 

 
Preferred DNS server 
Vnesite IP-naslov prednostnega DNS-strežnika. DNS (Domain Name System) omogoča simboličnim imenom 
dodelitev javnih IP-naslovov. DNS-strežnik je potreben za pretvorbo DNS-imena v IP-naslov pri vzpostavljanju 
povezave z nekim strežnikom. Na tem mestu lahko vnesete IP-naslov vašega usmerjevalnika. Usmerjevalnik 
posreduje zahteve za naslov telefona dalje na svoj DNS-strežnik. Tovarniška nastavitev je 192.168.2.1 
 
Alternate DNS server (po želji) 
Vnesite IP-naslov alternativnega DNS-strežnika, ki se uporablja ob nedosegljivosti prednostnega DNS-
strežnika. 
 
Za shranjevanje sprememb kliknite gumb Set. 
Za zavrnitev sprememb kliknite gumb Cancel. 
 
Primer: 
IP address (sami izberete želeni IP): 192.168.1.99  
Subnet mask: 255.255.255.0 
Default gateway: 192.168.1.1 
Preferred DNS server: 192.168.1.1 
Isti IP-naslov (192.168.1.99) omogočite tudi na usmerjevalniku – DMZ!    
 

 
 
 
 



 

 

Nastavljanje računa Komunikator 
 
Nastavite lahko do 6 različnih uporabniških računov. Vsak bo dosegljiv na svojo mobilno številko in ob klicu se bo 
izpisalo ime računa, kot ga boste poimenovali. 
Telephony -> Connections  
Za vklop in nastavljanje SIP-uporabniških računov  (Komunikator) pritisnite gumb »Edit«. 
Suffix (pripona) 
Linijsko pripono dodate klicni številki, da bi se priponi pripadajoč račun uporabil kot odhodni račun. 
Primer: Če izberete 123456765#1, se povezava vzpostavi in zaračunava prek prvega VoIP (Komunikator)-računa, 
neodvisno od tega, katero VoIP-klicno številko ste za vašo prenosno enoto nastavili kot odhodno klicno številko in, 
ali ste tipko za dvig slušalke pritisnili na kratko ali za dalj časa. 
 

 
IP connection: IP1 + edit (nastavitve za Komunikator) 



 

 

 
 
Connection name or number: Komunikator 
 
Personal Provider Data 
Authentication name: 38641700700 (vaša mobilna številka z aktivirano storitvijo Komunikator) 
Authentication password: geslo, ki si ga nastavite za storitev Komunikator na portalu Moj Telekom 
Username: 38641700700  
Display name: 38641700700  
 
 
 
 



 

 

-> Show Advanced Settings 

 
General Provider Data 

Domain: voip.mobitel.si 
Proxy server address: voip.mobitel.si 
Proxy server port:  5060 
Registrar server: voip.mobitel.si 
Registrar server port: 5060 
Registration refresh time: 3600 sec 

 
Network 

STUN enabled: No 
STUN server:  
STUN port: 3478 
STUN refresh time: 240 sec 
NAT refresh time: 20 sec 
Outbound proxy mode: Auto 
Outbound proxy: 
Outbound proxy port: 5060 

 
V primeru, da prijava ne uspe, spremenite privzete nastavitve omrežja (Network), in sicer: 
STUN enabled  – Yes 
STUN server  –  voip.mobitel.si 
Gigaset.net:  po želji 
 
Telephony -> Number Assignment in Dialling plans 
 
Primer, ko uporabnik nima na voljo analognega telefonskega priključka. Vsi klici se izvajajo prek 
Komunikatorja. 

 
Default Connection-> 
Linetype for outgoing calls: VoIP 
Automatic Fallback to Fixed Line: Yes 
Ostale vrednosti ohranite privzete. 



 

 

 

 
Area Codes-> 
Country: Slovenia 

 
Primer, ko ima uporabnik na voljo tudi analogni telefonski priključek: 

 
Default Connection-> 
Linetype for outgoing calls: VoIP 
Automatic Fallback to Fixed Line: Yes 
Ostale vrednosti ohranite privzete. 
 



 

 

 
 
Če želite klicati na stacionarne številke (ali poljubne druge izjeme) izključno prek analognega telefonskega 
priključka, to storite tako, da v Dialling Plans vnesete krajevne številke, npr. za Ljubljana - 01, za Maribor - 
02. S pripono k naključno izbrani telefonski številki lahko še vedno kadarkoli »vsilite«, prek katerega SIP-
računa boste klicali (npr. s pripono #0 izberete klic prek analognega telefonskega priključka).  
 
 

 
Zaključitev VoIP-nastavljanja 
 
Po zaključitvi vnašanja se prenosna enota vrne v stanje mirovanja. Če so vse nastavitve za vaš prvi Komunikator 
(VoIP) račun pravilne in telefon lahko vzpostavi povezavo z VoIP-strežnikom, se prikaže interno ime prenosne 
enote (primer): 
 

 
 
 

Z vašim telefonom sedaj že lahko telefonirate tako prek stacionarnega telefonskega omrežja kot tudi prek interneta. 
Za kličoče ste dosegljivi prek klicne številke stacionarnega omrežja, in prek vaše VoIP-klicne številke. 
 
V primeru, da vas nekdo pokliče na vašo mobilno telefonsko številko, ko je storitev Komunikator uspešno 
registrirana, vam najprej zvoni telefon, na katerem je vključena ta storitev. Po približno 15 sekundah vam prične 
zvoniti mobilni telefon, če je na območju, kjer je radijski signal mobilnega operaterja dovolj močan. 
 
Klic v sili (112) vas v stacionarnem omrežju  poveže z najbližjim centrom za obveščanje. Pri uporabi storitve 
Komunikator pa vas klic na številko 112 poveže s centrom za obveščanje v Ljubljani. 
 

Za podrobnejše informacije, kaj vse omogoča telefonski aparat, preberite priložena 
originalna navodila. 


