
  

 
PODSTAWOWE FUNKCJE USTAWIENIA SŁUCHAWKI 

 

 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE słuchawki Sprawdzanie adresu IP bazy Zmiana kodu PIN bazy 

WŁĄCZANIE słuchawki  
▪ Przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania 

 aż do włączenia się ekranu LCD.  
 
WYŁĄCZANIE słuchawki 
▪ Ponownie przytrzymać przycisk zasilania 

 słuchawka nie jest używana, aż do 
wyłączenia się ekranu. 

1. Nacisnąć przycisk „Menu” (  albo  ). 
2. Używając przycisków strzałek, przejść do Ustawienia 

(Settings)  > Informacje (Info). 
3. Nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Wybierz” 
(Select), aby wyświetlić stronę Informacje (Info); przewinąć 
ekran, aby wyszukać informacje dotyczące adresu IP, maski 
podsieci i bramy domyślnej bazy DP750. 

1. Nacisnąć przycisk „Menu” (  albo  ). 
2. Używając przycisków strzałek, przejść do 

Ustawienia (Settings)  > Ustawienia systemu 
(System Settings).  
3. Wprowadzić aktualny kod PIN bazy 
(fabryczny kod to 0000). 
4. Wprowadzić wybrany przez siebie kod PIN 
bazy. 
Nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako 
„Zapisz” (Save), aby zatwierdzić kod PIN. 

Rejestracja słuchawki DP720 w bazie DP750 Ustawianie blokady klawiatury Wybór języka menu 

 
 

Grandstream 
DP720/DP750 

Telefon VoIP DECT 
Skrócona instrukcja obsługi 

1. Nacisnąć i przytrzymać umieszczony na 
bazie DP750 przycisk Łączność/Zlokalizuj 
(Radio/Page) przez około 7 sekund, do 
momentu, gdy zacznie migać dioda LED 
potwierdzająca nawiązanie łączności albo 
przejść do menu Interfejs sieciowy (web UI) > 
Status > Status DECT (DECT Status) i nacisnąć 
przycisk Przypisz (Subscribe). 

2. Nacisnąć przycisk „Menu” (  albo  ) 
na słuchawce DP720. 
3. Używając przycisków strzałek, przejść do 

Ustawienia (Settings)  > Rejestracja 
(Registration).   
4. Przejść do Rejestruj (Register), 
a następnie nacisnąć przycisk „Wybierz” 
(Select) podczas gdy ikona łączności 
umieszczona na bazie DP750 miga. 
5. Wybrać właściwą bazę i nacisnąć przycisk 
„Przypisz” (Subscribe). 
6. Na ekranie LCD słuchawki DP720 zostanie 
wyświetlony komunikat Proste parowanie 
(Easy Pairing), a po przypisaniu słuchawka 
zabrzęczy.  

Zablokowanie klawiatury  1. Nacisnąć przycisk „Menu” (  albo  ). 
2. Używając przycisków strzałek, przejść do 

Ustawienia (Settings)  > Język telefonu 
(Phone Language).     
3. Wybrać odpowiedni język i nacisnąć klawisz 
opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select).  
4. Nacisnąć przycisk „Tak” (Yes), aby 
zatwierdzić. 

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz  (krzyżyk) przez 
około 2 sekundy. 
2. Na ekranie słuchawki DP720 zostanie wyświetlony przez 
chwilę komunikat „Zablokowano klawiaturę” (Keypad 

Locked) oraz ikona blokady klawiatury . 

Szczegółowe instrukcje obsługi dla administratora 
i użytkownika DP720/750 dostępne są w witrynie: 
www.grandstream.com 
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Odblokowanie klawiatury Data i godzina  

1. Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć 

i przytrzymać klawisz  (krzyżyk) przez około 2 sekundy. 
2. Na ekranie słuchawki DP720 zostanie wyświetlony 
komunikat „Odblokowano klawiaturę” (Keypad Unlocked). 

1. Nacisnąć przycisk „Menu” (  albo  ). 
2. Używając przycisków strzałek, przejść do 

Ustawienia (Settings)  > Data i godzina (Date 
and time).  
3. Zmienić aktualne wartości w polach 
data/godzina (można zmienić format 
daty/godziny przy pomocy przycisków prawej 
i lewej strzałki), a następnie nacisnąć przycisk 
opisany na ekranie jako „Ustaw” (Set).  
4. Nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako 
„Zapisz” (Save), aby zatwierdzić kod PIN.   

Zmiana nazwy słuchawki 

3. Nacisnąć przycisk „Menu” (  albo  ). 
4. Używając przycisków strzałek, przejść do Ustawienia 

(Settings)  > Nazwa słuchawki (Handset Name).   
Wprowadzić wybraną nazwę i nacisnąć przycisk opisany na 
ekranie jako „Zmień nazwę” (Rename). 

www.grandstream.com


 

FUNKCJE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 

 
   

Włączanie/Wyłączanie trybu głośnomówiącego Wykonywanie połączeń wewnętrznych  Przełączanie połączenia Włączanie funkcji połączeń oczekujących 
1. Aby włączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk 

 (przycisk trybu głośnomówiącego) podczas 
wykonywania połączenia telefonicznego albo przy 
ekranie wskazującym na odłożoną słuchawkę. 

2. Nacisnąć ponownie przycisk  (przycisk 
trybu głośnomówiącego), aby wyłączyć. 

Aby wykonywać połączenia telefonicznie między 
słuchawkami zarejestrowanymi w tej samej bazie 
DP750 (bez korzystania z serwera SIP). 

Automatyczne przełączanie połączenia 
1. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego 

nacisnąć  (lewy przycisk ekranowy), aby przejść 
do menu Opcje (Options) > Przełączanie połączenia 
(Transfer). Początkowe połączenie zostanie 
zawieszone. 
2. Wpisać numer albo wybrać słuchawkę, na którą 
chce się przełączyć połączenie.  

3. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania 
numeru), aby przełączyć.  

1. Nacisnąć przycisk „Menu” (  albo  ). 
2. Używając przycisków strzałek, przejść do 

Ustawienia połączenia (Call settings)  > 
Połączenie oczekujące (Call waiting). 
3. Wybrać konto, w przypadku którego funkcja 
połączeń oczekujących ma zostać 
włączona/wyłączona, a następnie wcisnąć przycisk 
opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select). 
Wybrać Włączone (Enabled) i naciśnij przycisk 
„Zapisz” (Save), aby potwierdzić. 

Sposób pierwszy 

1. Nacisnąć przycisk  (strzałka w górę), aby 
wyświetlić listę numerów wewnętrznych, 
zawierającą wszystkie przypisane słuchawki. 
2. Wybrać odpowiednią słuchawkę i nacisnąć 
przycisk opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select). 

Wykonywanie połączeń zewnętrznych    Włączanie trybu „nie przeszkadzać” 

1. Nacisnąć przycisk „Menu” (  albo  ). 
2. Używając przycisków strzałek, przejść do 

Ustawienia połączenia (Call settings)  > Nie 
przeszkadzać (Do Not Disturb). 
3. Wybrać konto, w przypadku którego funkcja „nie 
przeszkadzać” ma zostać włączona/wyłączona, 
a następnie wcisnąć przycisk opisany na ekranie jako 
„Wybierz” (Select). 
4. Wybrać Włączone (Enabled) i naciśnij przycisk 
„Zapisz” (Save), aby potwierdzić. 

• Sposób pierwszy Sposób drugi Zapowiedziane przełączanie połączenia 

Korzystanie z domyślnej linii wychodzącej 
1. Przy pomocy przycisków klawiatury wybrać 
numer, na który ma zostać wykonane połączenie. 

2. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania 

numeru) albo  (przycisk z głośnikiem), aby 
nawiązać połączenie. 

1. Na ekranie oczekiwania wprowadzić numer 
słuchawki (od 1 do 5) 

2. Nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako  
„Wewnętrzne” (Intercom), aby wykonać połączenie 
na określoną słuchawkę. 

1. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego 

nacisnąć  (lewy przycisk programowalny), aby 
przejść do menu Opcje (Options) > Nowe połączenie 
(New call). Początkowe połączenie zostanie 
zawieszone. 
2. Wybrać linię i wpisać numer, na który chce się 
przełączyć połączenie, a następnie nacisnąć przycisk 

 (przycisk wybierania numeru).      
Po nawiązaniu drugiego połączenia, nacisnąć przycisk 
Opcje (Options) > Przełączenie (Transfer). 

Wybór linii wychodzącej Odbieranie połączeń telefonicznych 

1. Przy pomocy przycisków klawiatury wybrać 
numer, na który ma zostać wykonane połączenie. 

2. Nacisnąć przycisk  „Połączenie” (Call). 
3. Wybrać linię spośród wyświetlanych na ekranie 
dostępnych linii do obsługi połączeń zewnętrznych. 

Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru), 

przycisk opisany na ekranie jako  „Odbierz” 

(Accept) albo przycisk  (przycisk trybu 
głośnomówiącego), aby odebrać. 

Sposób drugi Kończenie połączeń Trójstronne połączenie konferencyjne Aktywne przekierowywanie połączeń 

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania 

numeru) albo przycisk (przycisk z głośnikiem).    
2. Przy pomocy przycisków klawiatury wybrać 
numer, na który ma zostać wykonane połączenie. 

Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru) 
albo odczekać 4 sekundy, po czym połączenie 
zostanie automatycznie nawiązane. 

Nacisnąć przycisk  (przycisk kończenie 
połączenia), aby zakończyć połączenie. 

1. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego 

nacisnąć  (lewy przycisk programowalny), aby 
przejść do menu Opcje (Options) > Połączenie 
konferencyjne (Conference). Początkowe połączenie 
zostanie zawieszone. 
Wybrać numer drugiej osoby, którą chce się dodać 
do połączenia konferencyjnego i nacisnąć przycisk 

 (przycisk wybierania numeru) 

1. Nacisnąć przycisk „Menu” (  albo  ). 
2. Używając przycisków strzałek, przejść do 

Ustawienia połączenia (Call settings)  > 
Przekierowanie połączeń (Call Forward). 
3. Wybrać konto, w przypadku którego funkcja 
przekierowania połączeń ma zostać 
włączona/wyłączona, a następnie wcisnąć przycisk 

 opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select). 
Wybrać typ przekierowania (wszystkie, gdy zajęty 
albo gdy nie odpowiada) i podać numer docelowy, 
a następnie nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako 
„Zapisz” (Save), aby potwierdzić. 

Zawieszanie/Wznawianie połączeń 
1. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego 

nacisnąć  (lewy przycisk programowalny), aby 
przejść do menu Opcje (Options) > Zawieś 
połączenie (Hold). 
2. Nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako 
„Wybierz” (Select), aby zawiesić połączenie. 
Połączenie można wznowić ponownie naciskając 

przycisk , aby przejść do menu Opcje (Options) > 
Wznów (Resume), a następnie nacisnąć przycisk 
opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select). 

 Wyciszenie/Ponowne włączenie mikrofonu 
 1. Nacisnąć przycisk  (przycisk wyciszenia), aby 

wyłączyć mikrofon podczas nawiązanego połączenia. 
Na ekranie zostanie wyświetlona ikona wyciszenia 

 . 

2. Nacisnąć ponownie przycisk  (przycisk 
wyciszenia), aby znów włączyć mikrofon. 


