
 

 INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA 

BRAMKI VOIP LINKSYS PAP2T-EU 

 

 

KROK 1. Podłączenie urządzenia 

1 Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP. 

Podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE, drugi koniec 
przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego.  

 

 
 

2 Podłącz Internet do bramki VoIP. 

Podłącz przewód sieciowy do portu INTERNET, drugi koniec 
przewodu sieciowego podłącz do routera lub switcha. 

 

 
 

3 Podłącz przewód zasilający do gniazda POWER.  

 

 

 
 

KROK 2. Dodanie bramki w panelu użytkownika FreecoNet 

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta we FreecoNet wystarczy, że na stronie www.freeconet.pl klikniesz 
przycisk załóż konto. Po wybraniu nowego numeru telefonu i wypełnieniu kilku pól otrzymasz email z danymi 
do logowania do panelu użytkownika. 

 

 

 

Następnie wejdź na stronę www.freeconet.pl i zaloguj się do panelu użytkownika podając Twój login oraz 
hasło. 

 
 

 

 



 

 

Po zalogowaniu się przejdź do menu Konfiguracja -> Terminale i kliknij przycisk  

Dodaj terminal 

 

Wprowadź odpowiednie dane w wymaganych polach: 

model z listy rozwijanej wybierz model 
Twojej bramki : LinksysPAP2T 

 

nazwa dowolna nazwa dla Twojej bramki 

 

adres MAC wprowadź adres MAC, który znajduje 
się na odwrocie bramki 

 

nr seryjny wprowadź numer seryjny, który 
znajduje się na odwrocie bramki 

 

 

 

Używaj 
portu [1] 

Do tego portu w bramce VoIP podłącz aparat 
telefoniczny. Domyślnie wybrane jest Twoje konto 
FreecoNet, przez które będziesz dzwonić i na 
którym będziesz odbierać rozmowy telefoniczne. 
Jeśli chcesz ustawić inne konto na tym porcie 
wybierz je z listy rozwijanej. 

Jeśli chcesz skonfigurować bramkę samodzielnie 
wybierz - ręcznie -, jeśli nie chcesz używać danego 
portu wybierz wyłącz 

Używaj 
portu [2] 

Z listy rozwijanej wybierz konto FreecoNet, które 
chcesz ustawić na drugim porcie bramki VoIP 

  

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk  

 

Aby mieć pewność, że zmienione dane zostały prawidłowo zaktualizowane proszę wykonać reset 
bramki VoIP przez wyłączenie urządzenia z zasilania i ponowne podłączenie bramki. 

 

Po kilkunastu sekundach bramka automatycznie pobierze wszystkie ustawienia i sama skonfiguruje się do 
działania we FreecoNet. Nie musisz przejmować się ręczną zmianą wszystkich parametrów w panelu 
konfiguracyjnym urządzenia. FreecoNet zrobi to za Ciebie. 

 

 

Problemy z konfiguracją lub działaniem urządzenia we FreecoNet proszę zgłaszać na adres 

service@freeconet.pl 


