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Dodawanie repeaterów do systemu RTX IP DECT  

Przy dodawaniu pierwszego repeatera nastąpi restart stacji bazowych (podobnie jak przy włączaniu 

trybu MultiCell w stacji bazowej). Przy kolejnych już nie. 

W zakładce Repeaters kliknąć Add Repeater: 

 

Jeżeli chcemy aby repeatery pracowały w trybie Local Automatical, wpisujemy nazwę (niekoniecznie), 

wybieramy tryb Local Automatical i zatwierdzamy przyciskiem Save: 

 

Po zatwierdzeniu powinniśmy zobaczyć odpowiedni wpis: 

 



Należy pamiętać, że w trybie Local Automatical nie jest wspierane łączenie „repeater do repeatera” a 

wyłącznie repeater do stacji bazowej czyli repeatery będą mogły pracować wyłącznie w układzie 

gwiazda! 

Naciskamy na repeaterze przycisk RESET na 5 sekund i puszczamy. Dioda LED na repeaterze powinna 

zacząć migać na kolor ZIELONY w sekwencji 2 szybkie mrugnięcia co 1 sekundę. 

Zaznaczamy na liście do którego wpisu chcemy przypisać urządzenie i klikamy Register Repeater. 

 

Po odświeżeniu ekranu zobaczymy, że repeater został zarejestrowany jako RPN01 (tu przykładowo do 

stacji z bazowej o numerze RPN00): 

 

Możemy dodać kolejny repeater tym razem pracujący w trybie Manually ale musimy już wybrać 

stację bazową, z którą ma się zsynchronizować i numer RPN jaki ma mieć nadany: 

 

Analogicznie po ukazaniu się wpisu włączamy nowy repeater w tryb rejestracji (podwójne mruganie 

LED na zielono) wybieramy go i naciskamy Register Repeater: 



 

Po rejestracji zobaczymy, że Repeater zalogował się (State Present@RPN04) a także numer wersji 

oprogramowania repeatera (32): 

 

Numery IPEI repeaterów a także poziom sygnału stacji nadrzędnej może pojawić się dopiero po 

jakimś czasie: 

 

Repeater będzie także widoczny w drzewie urządzeń pracujących w trybie MultiCell: 

 

Zawsze można wejść w ustawienia danego repeatera i zmienić mu tryb pracy albo stację 

nadrzędną/repeater, z którymi ma się zsynchronizować. Nie wymaga to wprowadzania repeatera w 

tryb rejestracji: 



 

Po zmianach: 

 

Po usunięciu (wyłączeniu zasilania) stacji bazowej RPN00: 10.30.0.71: 

 

Stacje, które były w trybie Automatical przeniosły się na stację bazową z RPN04: 

 

Po podłączeniu zasilania do stacji bazowej z RPN00 i kliknięciu Reboot chain nastąpi ponowne 

przebudowanie drzewa synchronizacji: 

 



 

Repeatery mogą być w różnych wersjach firmware. 

Repeatery w pudełkach z niebieskim napisem RTX posiadające z tyłu na obudowie opis Ver.:0.016 

13W12 posiadają firmware w wersji 30, repeatery w pudełkach z czarnym napisem RTX i opisem z 

tyłu obudowy 51WW12 posiadają firmware w wersji 32. Każdy z repeaterów można upgrade’ować do 

wersji najnowszej (39) ale nie jest to konieczne. 

 

Plik z aktualizacją musi być w odpowiednim podkatalogu serwera TFTP: 

 

Tak wygląda pobieranie firmware z serwera TFTPD: 



 

W zakładce Repeaters możemy śledzić postęp aktualizacji: 

 

 

 

Jeżeli podczas rozmowy przez repeater słuchać cyklicznie sygnał/piknięcie to znaczy, że jest włączony 

sygnał testowy. Można go wyłączyć przytrzymując przycisk RESET na repeaterze przez 25-35sekund. 

Włączanie ponowne sygnału (przydatne przy testowaniu sieci) na tej samej zasadzie. 


