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Soms is het goed om een (her-)configuratie te starten met een factory reset, om te
voorkomen dat een onopgemerkte instelling een probleem veroorzaakt. Hieronder vindt u
de factory reset procedure voor diverse populaire IP telefoon.
Toestel

Methode om het toestel te resetten naar fabrieksinstellingen

Yealink T2x/T4x

Houdt de OK toets ca 10 seconden ingedrukt; de telefoon vraagt of u de
fabrieksinstellingen wilt herstellen. Bevestig dit en wacht tot het toestel weer
terug is. Dit kan enkele minuten duren.
U kunt de factory reset ook in de webinterface vinden en in het telefoonmenu
onder de geavanceerde instellingen.

Yealink IP28x

Houdt de OK toets ca 10 seconden ingedrukt; de telefoon vraagt of u de
fabrieksinstellingen wilt herstellen. Bevestig dit en wacht tot het toestel weer
terug is. Dit kan enkele minuten duren.
U kunt de factory reset ook in de webinterface vinden en in het telefoonmenu
onder de geavanceerde instellingen.

Yealink VP530

Ga via het touch screen naar de Advanced Options en log in (het deafult password
is admin. Kies [Reset & Reboot], het factory reset menu wordt nu geopend. Maak
uw keuze:
- Reset All (toestel gaat geheel terug naar fabrieksinstellingen)
- Reset Configuration (de configuratie wordt gewist, de gebruikersgegevens niet)
- Reset Userdata (de gebruikersgegevens worden gewist, de configuratie niet)
Druk dan op de toets naast Reset Now en vervolgens [ok] om uw keuze te
bevestigen. Wacht tot het toestel weer terug is. Dit kan enkele minuten duren.

Yealink W52 DECT

Log in op de webinterface van de W52P DECT basis.
Ga naar menu [Phone]  [Upgrade] en kies hier optie [Reset to Factory].
Wacht tot het toestel weer terug is. Dit kan enkele minuten duren.

Gigaset IP DECT

Druk de knop aan de voorkant van het IP DECT basisstation in en haal de basis
van de stroom. Sluit de stroom weer aan en houdt de knop nog 15 sec ingedrukt.
Laat deze dan los; het basisstation is nu gereset.

Gigaset DX800

Kies op toestel: [Menu]  [Instellingen]  [Systeem]  [Reset]
of
Toets in: *#05#  en daarna: 83  je ziet nu een 0 knopperen. Verander deze
in een 1 en druk op OK.
Het toestel krijgt nu de meest volledige factory reset; alle instellingen zijn weg en
ook alle aangemelde handsets zijn na de reset afgemeld.

Grandstream GXP21xx

Ga in het displaymenu van de telefoon naar Menu  Config  Factory Reset.
Toets [OK] om verder te gaan met de factory reset. Wacht tot het toestel klaar is
wen weer terug komt. Dit kan enkele minuten duren.
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Grandstream GXP20xx

Druk op de ronde menu-toets op het toestel en navigeer naar Menu  Config 
Factory Reset. Toets vervolgens het MAC-adres van de telefoon (zie sticker
onderzijde of check in webinterface) in via het keypad van de telefoon (de toetsen
waarmee u ook een telefoonnummer intoetst) en kies daarna OK om de factory
reset te laten uitvoeren. Wacht tot het toestel terugkomt.

Linksys SPA-9xx

Op het toestel, druk op de toets met het blaadje + [14] en bevestig de keuze. De
LEDs van het toestel gaan branden. Wacht tot het toestel weer terugkomt. Dit
kan enkele minuten duren.

Cisco SPA-3/5xx

Op het toestel, druk op de toets met het blaadje + [14] en bevestig de keuze. De
LEDs van het toestel gaan branden. Wacht tot het toestel weer terugkomt. Dit
kan enkele minuten duren.

SNOM 300 / 320

Gebruik de onderzijde van de navigatietoets en klik hier 10x op totdat menu
Configuration verschijnt.
Druk nu op de rechterkant van de navigatietoets, u ziet nu staan: Reset.
Druk nu op de bevestigingstoets (vinkje)
Voer het password in (snom’s default password is 0000).
Het toestel herstart en reset naar factory defaults.

SNOM 360 / 370 / 820

Druk op de Settings toets.
Gebruik de onderzijde van de navigatietoets en ga naar menu Maintenance, en
klik dan op de bevestigingstoets (vinkje).
Ga nu naar [Reset values] en klik op de confirm key (vinkje).
Voer het password in (snom’s default password is 0000).
Het toestel herstart en reset naar factory defaults.

SNOM 820

Druk op de Menu toets.
Gebruik de onderzijde van de navigatietoets en ga naar menu Maintenance, en
klik dan op de bevestigingstoets (vinkje).
Ga nu naar [Reset values] en klik op de confirm key (vinkje).
Voer het administrator password in (default is 0000)
Het toestel herstart en reset naar factory defaults.

SNOM 870

Haal het toestel van de stroom af en druk op de # toets.
Sluit de telefoon weer op de stroom aan en houd de # toets ingedrukt totdat het
Rescue Mode Screen verschijnt (dit is na ca 18 – 20 seconden).
Kies in dit scherm optie 1: Settings Reset.
Het toestel herstart en reset naar factory defaults.
Alternatief:
Druk op de menutoets en kies Maintenance  User Mode  Administrator mode
 toets het administrator password in (default is 0000). Kies [Reset values] en
toets de bevestigingstoets (vinkje). Het toestel herstart en reset naar factory
defaults.
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Panasonic TGP5xx DECT

Log in op de webinterface, ze deze open met een handset door in te toetsen:
menu #5334
Kies in de webinterface: Maintenance  Reset to defaults  Reset web settings
Alle data worden nu gewist.

Deze informatie wordt u aangeboden door:

CallvoipTelefonie
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN
T: 050 – 820 00 00
F: 050 – 820 00 08
@: callvoip@callvoip.nl
W: www.callvoiptelefonie.nl

pagina 3 van 3

