
Aktualizační metoda pomocí POST Mode 
 
Na displeji musí svítit nápis “POST MODE”. Toto většinou nastává pokud se nezdaří 
aktualizace firmware přes web management. „POST MODE“ znamená, že telefon 
nelze nabootovat do plné funkčnosti, ale i přesto lze firmware úspěšně aktualizovat. 
 
Prvně se musí do kořenové složky C:\ umístit firmware telefonu (např. image.z). 
Aktuální firmwary hledejte na technické podpoře firmy JOYCE – www.joyce.cz. 
 
Následně se musí provést tyto kroky: 
 

1. Nainstalovat a nastavit FTP server. Např. WFTPD, který si můžete stáhnout z našich stránek. 

2. Rozbalte FTP server “ windows_ftp_server.rar“, potom spusťte WFTPD32.EXE ; 

 

3. Klikněte “ Security” a vyberte “USER/RIGHTS…”   

 

 

4. V “User/Rights Security Dialog” klikněte na tlačítko “NEW USER…” ，napište už. jméno 

(např.: 123 ), potom klikněte na “OK”. 



 
 

Napište heslo do řádku “Change Password”, např. 123. Heslo potvrďte v řádku „verify password：

“ např. 123, potom klikněte na OK. 



 
5. V okně „USER/RIGHTS SECURITY DIALOG“   

V “user name” vyberte 123, napište c:\ v řádku “ home directory ”， zaškrkněte políčko „restricted 

to home“, potom klikněte na “ done” .  

  



 

6. Nastavení počítače  

Musí se nastavit statická IP adresa na počítači s následujícími IP adresami:  

IP adresa: 192.168.10.5，maska podsítě: 255.255.255.0，výchozí brána: 192.168.10.2 a to vše 

uložit. 

  



 

 

7. Aktualizace fimrwaru  

  1> spusťte příkazový řádek v počítači (Start – spustit – cmd - OK) 

  2> jeden konec ethernetového kabelu zapojte do síťové karty v počítači a druhý konec do 

„LAN“ v telefonu.  

3> Na displeji telefonu musí být zobrazeno: POST MODE.  

 
4> V příkazovém řádku napište “ telnet 192.168.10.1 ” a ENTER 

• Vyberte “2—ftp update image” a ENTER 

• Napište IP adresu FTP serveru např. “192.168.10.5”, která byla nastavena v předchozím 

bodu. ENTER, 

• Napište název souboru firmwaru s příponou z. Např. image.z, který jste umístili do C:\.  

ENTER. 

• Vložte už. Jméno např.123 a ENTER,  

• Vložte heslo např. 123 a ENTER.  

  

 



Nyní začne aktualizace firmwaru. Po úspěšné aktualizaci zmáčkněte klávesu 4 a ENTER. 

 

      

 


