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Podstawowe funkcje telefonu 
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www.grandstream.com 
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KORZYSTANIE Z ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO 
ALBO GŁOŚNIKA 

1) Użyć przycisku głośnika , aby 
włączyć/wyłączyć głośnik. 

2) Użyć przycisku zestawu słuchawkowego , 
aby korzystać z zestawu słuchawkowego po jego 
podłączeniu. 
WYKONYWANIE POŁĄCZENIA 
1) Zdjąć słuchawkę/zestaw słuchawkowy z widełek albo 
nacisnąć 
przycisk głośnika albo nacisnąć przycisk dostępnej LINII 
(powoduje uruchomienie trybu głośnomówiącego). 
2) W słuchawce będzie słychać sygnał, a odpowiadająca 
linii dioda LED zmieni kolor na zielony. 
3) W razie potrzeby wybrać przycisk innej LINII albo inne 
konto SIP. 
4) Wprowadzić numer telefonu. 

5) Nacisnąć przycisk WYŚLIJ  albo nacisnąć przycisk 
programowalny „DIAL” (wybierz numer). 
PONOWNE WYBIERANIE NUMERU 
Aby zadzwonić pod ostatnio wybrany numer, należy 

nacisnąć przycisk WYŚLIJ , gdy 
telefon jest w trybie gotowości. Uwaga: Telefon 
wybierze numer ponownie, korzystając z tego samego 
konta SIP, którego użyto do ostatniego połączenia. 
ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 
Pojedyncze połączenie przychodzące: 
Aby odebrać połączenie, należy zdjąć słuchawkę/zestaw 
słuchawkowy z widełek albo nacisnąć przycisk GŁOŚNIKA 
albo nacisnąć odpowiedni przycisk konta LINII. 
Wiele połączeń przychodzących: 
1) W przypadku oczekującego połączenia użytkownicy 
będą słyszeć dźwięk oczekującego połączenia. 
2) Kolejne połączenie przychodzące wyświetli się na 
ekranie. 
3) Odebrać połączenie przychodzące, naciskając przycisk 
programowalny Answer (odbierz). 
4) Bieżące połączenie zostanie zawieszone. 
5) Do przełączania pomiędzy połączeniami służą przyciski 
UP (w górę) i down (w dół). 
KOŃCZENIE POŁĄCZENIA 
Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć przycisk 

programowalny zakończenia połączenia  albo odwiesić 
słuchawkę. 
ZAWIESZANIE/WZNAWIANIE POŁĄCZEŃ 
1) Zawieszanie: Rozmowę można zawiesić, naciskając 

przycisk programowalny zawieszenia . 

PRZEŁĄCZANIE POŁĄCZENIA 
Jeżeli trwa rozmowa i chcemy przełączyć połączenie do 
innej osoby. 
Automatyczne przełączanie połączenia: 

1) nacisnąć przycisk TRANSFER (przełącz)  
i wybrać 

Automatyczne przełączanie połączenia. 
2) Wybrać numer, na który połączenie ma zostać 

przełączone. 

3) Nacisnąć przycisk programowalny przełączania . 
Zapowiedziane przełączanie połączenia: 

1) nacisnąć przycisk TRANSFER (przełącz)  
i wybrać 
Zapowiedziane przełączanie połączenia. 
2) Wybrać numer, na który połączenie ma zostać 
przełączone, i nacisnąć przycisk programowalny 

wybierania numeru  
3) Pierwsze połączenie zostanie zawieszone, a nowe 
połączenie zostanie nawiązane z numerem, na który 
zostało przełączone. 
4) Po odebraniu drugiego połączenia użytkownik może 
nacisnąć przycisk programowalny Switch (przełącz 
pomiędzy połączeniami) , aby przełączyć się na 
pierwsze połączenie (drugie połączenie zostanie 
zawieszone), albo nacisnąć przycisk programowalny 

Transfer (przełącz połączenie) , aby zakończyć 
przełączanie. 
POŁĄCZENIE KONFERENCYJNE Z PIĘCIOMA 
UCZESTNIKAMI 
Model GRP260x może obsługiwać połączenia 
konferencyjne z maksymalnie pięcioma uczestnikami. 
Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego: 
1) Nawiązać pierwsze połączenie. 
2) Gdy pierwsze połączenie jest aktywne, nacisnąć 
przycisk programowalny konferencji/zaproszenia  
i wybrać drugi numer połączenia konferencyjnego. 
3) Połączenie konferencyjne zostanie nawiązane, gdy 
tylko wybrany numer odbierze połączenie. 
4) Podczas połączenia konferencyjnego gospodarz 
może dodawać kolejnych uczestników, naciskając 

przycisk programowalny Zaproś . 
Podgląd uczestników konferencji. 
Użytkownik może przeglądać uczestników konferencji, 
naciskając przycisk programowalny Członkowie grupy 

; wówczas zostaną wyświetlone informacje 
związane z uczestnikami konferencji. 
Usuwanie uczestników konferencji. 

2) Nacisnąć przycisk programowalny cofający 

zawieszenie , aby wznowić połączenie 
konferencyjne. 
Kończenie połączenia konferencyjnego: 
Połączenie konferencyjne zostanie zakończone dla 
wszystkich uczestników, jeżeli osoba inicjująca 
połączenie rozłączy się albo naciśnie przycisk 
programowalny zakończenia połączenia . 
Przekierowanie połączeń 
W przypadku połączenia przychodzącego 
użytkownik może wybrać opcję nieodbierania 
połączenia i przekierować je na inny numer, 
naciskając przycisk programowalny 
przekierowania/przełączania , a następnie 
wybierając docelowy numer 
przekierowania i ponownie naciskając . 
Wówczas rozmowa zostanie natychmiast 
przekierowana na ten numer. 
WIADOMOŚCI W POCZCIE GŁOSOWEJ 
Migająca zielona kontrolka MWI (Message Waiting 
Indicator) 
wskazuje oczekującą wiadomość. 
1) Aby odebrać wiadomość, nacisnąć przycisk 

wiadomości . 
2) Używając przycisków UP/Down (góra/dół), 
wybrać konto, do którego poczty głosowej chce się 
uzyskać dostęp, a następnie wybrać numer 
dostępowy poczty głosowej. 
3) System IVR przeprowadzi użytkownika przez 
procedurę pobierania wiadomości. 
Uwaga: Każde konto wymaga skonfigurowania 
numeru portalu poczty głosowej w polu „voicemail 
access number” (numer dostępowy poczty 
głosowej) w interfejsie SIECIOWYM. 
WYCISZENIE/NIE PRZESZKADZAĆ 
Przycisk wyciszenia może być używany do 
wyciszenia telefonu albo włączenia trybu „nie 
przeszkadzać”, w zależności od konfiguracji opcji 
„Mute key function while idle” (funkcja klawisza 
wyciszenia w trybie gotowości) w interfejsie 
sieciowym. Jeśli ustawiona funkcja to „DND” (nie 
przeszkadzać), kliknięcie przycisku wyciszenia 

 w trybie 
gotowości przełączy telefon w tryb „nie 
przeszkadzać”, a ikona tego trybu  zostanie 
wyświetlona w górnej części ekranu LCD. Jeśli 
ustawiona funkcja to „Idle Mute” (wycisz w trybie 
gotowości), naciśnięcie przycisku wyciszenia 
przełączy telefon w tryb wyciszenia. Gdy telefon 



 

 

2) Aby wznowić połączenie, należy nacisnąć przycisk 

programowalny cofania zawieszenia  albo 
odpowiedni migający przycisk linii. 

W trakcie połączenia konferencyjnego nacisnąć 
przycisk programowalny Informacje o konferencji , 
aby przeglądać uczestników konferencji. Następnie 
użyć przycisku programowalnego UP/DOWN 
(góra/dół), aby wybrać uczestnika, i nacisnąć przycisk 
programowalny Usuń . 
Zawieszanie konferencji: 
1) W trakcie aktywnego połączenia konferencyjnego 

nacisnąć przycisk programowalny zawieszenia , aby 
wstrzymać połączenia ze wszystkimi uczestnikami. 

jest w stanie gotowości, funkcję „nie przeszkadzać” 
można włączyć, naciskając przycisk programowalny 
funkcji „nie przeszkadzać” . 
REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI 
Gdy telefon jest w stanie gotowości, za pomocą 
przycisku głośności  można 
ustawić 
głośność dzwonka. Nacisnąć przycisk głośności 
w trakcie aktywnego połączenia, aby dostosować 
poziom głośności połączenia. 

 


