
1. Letöltés 
A honlapunkon a linktre kattintva az alábbi oldal jelenik meg: 

 
A letöltés megkezdéséhez kattintson a [Next] nyomógombra. 

 
A következő oldalon kattintson a [Free] nyomógombra 

 
Amennyiben az internet böngésző megerősítést kér a letöltés előtt, kattintson a [Fájl mentése] 
nyomógombra. 

2. Telepítés 

 
A letöltést követően a letöltött .exe kiterjesztésű programot a számítógépén rendszergazda 
jogosultsággal indítsa el, majd kattintson a [Futtatás] nyomógombra. 



 
Az első képernyőn kattintson a [Next >] nyomógombra. 

 
Fogadja el a licence szerződést az [I Agree] nyomógombra kattintással. 

 
Adja meg a program telepítési könyvtárát, ha nem szeretné módosítani a program által ajánlottat, 
csak kattintson a [Next >] nyomógombra. 



 
Kattintson a [Next >] nyomógombra a továbblépéshez, ne változtassa meg a párbeszédablak 
beállításait. 

 
Válassza ki a telepítendő komponenseket, majd kattintson az [Install] nyomógombra. 

 
A telepítés végén megjelenő ablakban kattintson a [Finish] nyomógombra. 



3. Első indítás 

 
Az első indításkor megjelenhet a fenti blokkolás feloldását kérő ablak. Kattintson a [Tiltás feloldása] 
nyomógombra. 

 
A megjelenő ablakban kattintson az [OK] nyomógombra. 
4. Beállítás 

 
A program elindulását követően kattintson az ikonsor végén található beállítások ikonra. 



 
A megjelenő menüben kattintson az [Add new SIP account ] menüpontra. 

 
A megjelenő ablakban adja meg a kapott telefonszámot a fenti formátumban. Majd kattintson az 
[OK] nyomógombra. 

 
A menüben ezek után megjelenik az Ön által imént megadott telefonszám. Kattintson a 
telefonszámra, majd a jobb oldalon töltse ki a következő mezőket: 
Domain: externet.hu 
Username: a kapott telefonszám a képen látható formátumban. 
Password: a kapott jelszó. 
A Caller ID Name mező maradjon üresen. 
Ha végzett, kattintson az [OK] nyomógombra. 



5. Hívás 

 
Az első hívás előtt győződjön meg róla, hogy az [Account] mezőben a telefonszáma után a 
[Registered] állapot jelenik e meg. Amennyiben nem, ellenőrizze, hogy a megfelelő adatokat adta e 
meg a feljelentkezéshez (ld.: Beállítások). 
Tárcsázáshoz a tárcsázandó telefonszámot írja a [Phone to dial] mezőbe, majd kattintson az ikonsor 
bal szélén található hívás ikonra. Belföldi számokat 06 előtaggal, küldöldi számokat 00 előtaggal 
hívjon. 

 
A hívás befejezéséhez kattintson az ikonsor második, hívás befejezése ikonjára. 
 
A telepítéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk e-mail üzenetben a hiba@externet.hu címen 
vagy telefonon az 1/690-1690-es számon. 
 

 


