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Voorafgaand aan de configuratie 

WAN-poort activeren 

1. Toegang via de WAN-poort van de HandyTone 496 is als default 
geblokkeerd. Dit betekent dat u de HandyTone niet gelijk in uw netwerk 
kunt plaatsen, maar eerst via de LAN-poort moet inloggen om de 
configuratie te wijzigen.  

2. Sluit de Grandstream HandyTone 486 met de LAN-poort aan op uw 
computer. Het IP-adres van de LAN-poort staat vast op 192.169.2.1. Pas 
zonodig het IP-adres van uw computer aan naar dezelfde IP-range om te 
kunnen inloggen. Log in met het default wachtwoord [admin]. 

3. Ga naar tabblad [advanced settings] en zet optie [WAN side http access] 
op [yes] om de WAN-poort te activeren. 

4. Om deze wijziging op te slaan kiest u onderaan de pagina [update] en 
vervolgens [reboot] om de HandyTone te herstarten. De WAN-poort is nu 
geactiveerd.  

Firmware upgraden 

1. Wij raden u aan om te controleren of er nieuwe firmware voor de 
HandyTone 496 beschikbaar is. Hiertoe controleert u eerst welke versie op 
uw HandyTone staat. Dit kunt u opvragen in tabblad [Status] – [Software 
version]. 

2. Om een nieuwere versie software te laden gaat u naar het volgende 
adres: http://www.grandstream.com/y-firmware.htm

 

Het TFTP-adres dat hier bij de gewenste firmware wordt getoond, vult u in 
op tabblad [Advanced settings] > TFTP Upgrade server. Als u de HT496 
reboot, wordt gecontroleerd op beschikbaarheid van nieuwe firmware, en 
wordt deze direct geladen. Dit kan enige tijd (enkele minuten) duren!  

3. Log na de reboot opnieuw en controleer de firmware-versie in tabblad 
[Status]. 

De HandyTone 496 aansluiten 

1. Zodra u de WAN-poort heeft geactiveerd en de gewenste firmware-versie 
heeft geladen, bent u klaar om uw HT496 verder te configureren. Sluit de 
HT496 middels de WAN-poort en een ethernetkabel aan op uw router. 
Sluit desgewenst een computer aan op middels de LAN-poort van de 
HT496. U kunt de HT496 nu via zowel op het LAN-adres (via de 
aangesloten computer) als via het WAN-adres (via de router) benaderen. 

2. Open de browser op een computer in uw netwerk, ga naar het IP-adres 
van de HT496 configuratiepagina en log in met wachtwoord [admin]. Dit 
wachtwoord kunt u via de configuratiepagina wijzigen, wij raden u aan dit 
ook te doen. 

3. De configuratiepagina van de HandyTone 496 verschijnt, bestaande uit de 
volgende tabbladen:   

  

Status Statusgegevens van de HandyTone en uw  VoIP-account 

Basic settings Basisinstellingen van de HandyTone 

Advanced settings Geavanceerde instellingen en uw VoIP-accountgegevens 

FXS PORT1 VoIP-account instellingen voor de telefoon op poort 1 (default) 

FXS PORT2 VoIP-account instellingen voor de telefoon op poort 2 

 

http://www.grandstream.com/y-firmware.htm
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4. In principe zijn de meeste standaard-instellingen van de HandyTone 496 

geschikt voor direct gebruik tenzij uw netwerkstructuur een wijziging 
vereist; u kunt gelijk uw VoIP-accounts configureren en direct bellen. 
Afhankelijk van uw netwerk, en uw specifieke wensen en eisen kunt u de 
configuratie van de adapter verder aanpassen. Sommige VoIP-diensten 
vereisen enige aanpassing van de standaardconfiguratie. Ook zijn er 
diensten die door een provider of door uw netwerk dienen te worden 
ondersteund.  
Details worden hieronder besproken en met schermprints geïllustreerd.  

5. Na het configureren en na iedere wijziging van de HandyTone 
configuratiepagina (ongeacht welk tabblad) klikt u altijd op [update] 
gevolgd door [reboot]. De HT496 wordt dan opnieuw gestart om de 
gewijzigde gegevens van kracht te laten worden.    
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Algemene tips en instellingen 

Welke HandyTone adapter u ook kiest: deze wordt altijd gebruikt in een 
bestaand netwerk, met haar eigen specifieke instellingen. Derhalve is het niet 
mogelijk om in deze handleiding alle instellingen te geven, maar zult u zelf 
wellicht diverse instellingen in uw router moeten aanpassen.  
Hieronder een aantal tips en opmerkingen inzake de configuratie van uw 
router en van uw HandyTone, die wellicht behulpzaam zijn bij de 
ingebruikname van uw HandyTone VoIP gateway: 

 

Gebruikt u een vast IP-adres, dan raden wij u aan om op tabblad [Basic 
settings] bij DNS-server het adres van een eigen DNS-server (mogelijk uw 
eigen gateway) of een externe DNS-server in te vullen. Indien u een 
dynamisch IP-adres gebruikt (default) dan is dit niet nodig.  

 

LET OP: de IP-adressen die in onze schermprints worden getoond, hoeven 
niet overeen te stemmen met de IP-configuratie van uw eigen netwerk. 
Enige kennis van IP-netwerken en uw eigen netwerk is dan ook gewenst. 

 

Indien u een Firewall gebruikt, en dat geldt in de meeste situaties, kunt u 
bij de configuratie van uw VoIP-account bij outbound Proxy het IP-adres 
van de VoIP-server invullen. Ook kunt u het veld Outbound Proxy leeg 
laten en bij NAT traversal (tabblad Advanced settings) kiezen voor [yes] 
en een willekeurige stunserver instellen, bijvoorbeeld 
stun.voipbuster.com. STUN staat voor Simple Traversal of UDP over NATs.  

 

De Grandstream-apparaten bieden diverse CODEC-instellingen. CODECs 
zorgen ervoor dat de spraakgegevens worden gecomprimeerd en weer 
gedecomprimeerd. In onze eigen tests bleken de CODEC’s PCMU en PCMA 
het beste te functioneren:   

Meer informatie over CODECs vindt u op onze technotes-pagina 
(www.tijdhof.com/technotes.php).      

  

http://www.tijdhof.com/technotes.php
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Configuratie van een BudgetPhone VoIP-account 

VoIP-aanbieder Budgetphone biedt haar VoIP-diensten aan op prepaid- of 
abonnementsbasis. Een Budgetphone VoIP Account Card (zie 
http://www.tijdhof.com/advanced_search_result.php?keywords=voipac) biedt 
u een telefoonnummer waarmee u via VoIP bereikbaar bent en de dienst 
Voicemail-2-Email (u ontvangt voicemailberichten als geluidsbestand op uw 
emailadres). Uw VoIP-telefoonnummer heeft de structuur van een normaal 
telefoonnummer. Het netnummer kunt u zelf uitkiezen bij het activeren van 
uw account. Het abonneenummer begint met 711 (bv. : 010 – 711 01 50). 
De BudgetPhone Account Card is één jaar geldig; het nummer kan daarna 
desgewenst worden verlengd.   

Sluit de HandyTone aan zoals beschreven op pagina 2, open de 
configuratiepagina en ga naar tabblad FXS PORT1:  

SIP server Budgetphone.nl 

Outbound Proxy sip.budgetphone.nl 

SIP User ID 31 + netnummer + telefoonnummer (bv. 31717110300) 

Authenticate ID 31 + netnummer + telefoonnummer (bv. 31717110300) 

Authenticate password Uw BudgetPhone account password 

 

Met deze instellingen is uw Budgetphone VoIP-account geconfigureerd. 
Sluit af met [Update] en [Reboot] om de wijzigingen te activeren.   

Op de volgende pagina vindt u een configuratiepagina ingevuld met 
Budgetphone VoIP-accountgegevens. 

http://www.tijdhof.com/advanced_search_result.php?keywords=voipac
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HANDYTONE 496 – CONFIGURATIE BUDGETPHONE VOIP-ACCOUNT 
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Configuratie van een Voipbuster VoIP-account 

Een Voipbuster-VoIP-account kunt u gratis aanvragen op 
www.Voipbuster.com

 

en bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord. U 
krijgt hiervoor de mogelijkheid om uit te bellen. Het verkrijgen van een 
nummer voor VoIPbuster is helaas gelimiteerd mogelijk.  
Met uw Voipbuster accountgegevens en de standaard server- en identificatie-
gegevens van Voipbuster kunt u een VoIP-gateway of IP-telefoon in enkele 
seconden configureren.    

Sluit de HandyTone aan zoals beschreven op pagina 2, open de 
configuratiepagina en ga naar tabblad Advanced Settings:  

SIP server sip1.voipbuster.com  
(N.B.; adres wordt regelmatig gewijzigd - check het juiste 
adres op www.voipbuster.com) 

Outbound Proxy [laat dit veld leeg]  

SIP User ID uw voipbuster gebruikersnaam 

Authenticate ID uw voipbuster gebruikersnaam 

Authenticate password Uw voipbuster password 

 

Indien u een Voipbuster-telefoonnummer gebruikt kunt u bij SIP-server ook 
gebruiken: connectionserver.voipbuster.com. Met deze instelling lijkt het 
gebruik van een voipbuster-nummer voor inbound en outbound gesprekken 
beter te werken. Zie het Voipbuster FAQ (www.voipbuster.com) voor meer 
informatie.  

Met deze instellingen is uw Voipbuster-VoIP-account geconfigureerd. 
Sluit af met [Update] en [Reboot] om de wijzigingen te activeren.  
Op de volgende pagina vindt u een configuratiepagina ingevuld met 
Voipbuster VoIP-accountgegevens. 

http://www.Voipbuster.com
http://www.voipbuster.com
http://www.voipbuster.com
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N.B.: bij SIP-server kunt u ook gebruiken: connectionserver.voipbuster.com. 
Met name indien u ook een Voipbuster-nummer gebruikt kan dit beter 
werken. 

 

OVERZICHT CONFIGURATIE VOIPBUSTER VOIP-ACCOUNT VOOR HANDYTONE 386 

N.B.:  
het SIP-servera dres van 
Voipbuster is momenteel 
sip1.voipbuster.com  

Dit adres is onderhevig aan 
veranderingen. Ondervindt u 
problemen, vraag dan de 
juiste sip-server instelling na 
bij Voipbuster. 
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Schermprints van de configuratiebladen van de HT496               

 

HANDYTONE 496 STATUSPAGINA 
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u kunt kiezen of u de HandyTone IP-configuratie instelt op dynamisch 
(adres wordt toegewezen door uw router) of statisch (u stelt zelf een vast 
IP-adres in). In dit laatste geval dient u bij veld Default Router het IP-
adres invullen van uw router, en desgewenst bij DNS Server het IP-adres 
van uw eigen DNS-server (router, gateway) of een externe DNS-server 
(bv. van uw provider). 

 

De HT496 heeft een WAN- en LAN-poort, en kan worden ingesteld als 
NAT-router of Bridge. Kiest u [router], dan fungeert de HT496 zelf als 
DHCP-server naar de aangesloten apparatuur. Kiest u [Bridge], dan blijft 
de bovenstaande DHCP-server in gebruik en wordt enkel een IP-adres 
doorgegeven aan de aangesloten apparatuur. 

 

U heeft bij [LAN DHCP Base IP] de mogelijkheid om het vaste IP-adres van 
de LAN-poort aan te passen.   

 

HANDYTONE 496 BASIC SETTINGS 
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In de meeste gevallen is het aan te raden om een STUN-server te 
gebruiken. U kunt een willekeurige STUN-server gebruiken. Deze instelling 
doet u op deze pagina bij onderdeel NAT Traversal. 

 

Via de TFTP Upgrade Server kunt u de HandyTone zelf laten controleren of 
er nieuwe firmware beschikbaar is en deze laten installeren. Het adres kan 
wijzigen, dit kunt u hier controleren:  
http://www.grandstream.com/y-firmware.htm

   

De instellingen voor FXS Impedance en Caller ID Scheme zijn 
landspecifieke instellingen. Genoemde instellingen werken hier, mogelijk 
dient u deze instellingen in uw eigen situatie aan te passen.   

Deze informatie werd u aangeboden door:  

Tijdhof Consulting  |  kennis in praktijk 
Sylviuslaan 2 
9728 NS  GRONINGEN  

sales@tijdhof.nl  

www.tijdhof.com 
www.callvoip.nl 
www.thuiswerkshop.nl  

 

HANDYTONE 496 ADVANCED SETTINGS PAGINA 

http://www.grandstream.com/y-firmware.htm
http://www.tijdhof.com
http://www.callvoip.nl
http://www.thuiswerkshop.nl

