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Szanowni Państwo, 
Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie 
z naszych usług przyniesie Państwu satysfakcję.

Niniejsza broszura „Szybki Internet i Lepszy Telefon podręcznik użytkownika” ułatwi Państwu insta-
lację modemu Zyxel 2602R.

Do przeprowadzenia instalacji modemu i korzystania z usług Netii niezbędne są:
• aktywny pakiet usług Netii: Szybki Internet i Lepszy Telefon
• komputer PC lub MAC z kartą sieciową Ethernet
•  włączona opcja automatycznego pobierania adresu IP przez komputer (jest to ustawienie standar-

dowe każdego systemu operacyjnego np. Microsoft Windows XP/Vista)
• przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer 5.5 lub nowszy)
• aparat telefoniczny z wybieraniem tonowym.

Instalację modemu należy przeprowadzić w terminie wskazanym telefonicznie przez Netię. 
O terminie podłączenia modemu poinformujemy z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Jeżeli korzystali Państwo z usług innego operatora stacjonarnego, prosimy o zainstalowanie 
modemu Netii dopiero po wyłączeniu dotychczas posiadanych usług. O wyłączeniu usług 
świadczyć będzie brak możliwości wykonania połączeń telefonicznych lub brak  połączenia 
z internetem.

Uwaga: podłączenie modemu przed wyłączeniem usług poprzedniego operatora będzie skutkować 
brakiem dostępu zarówno do usług Netii, jak i zakłóceniami w dotychczas wykorzystywanych 
 usługach.

W skład pakietu instalacyjnego wchodzą:

płyta CD 
z dokumentacją
techniczną

podręcznik 
użytkownika 

kabel 
telefoniczny

modem 
Zyxel 2602R

zasilacz 230V kabel 
Ethernet

rozdzielacz sygnału
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Instalacja modemu
Uwaga: Zaoferowany Państwu modem Zyxel wyposażony jest w dwa gniazdka telefoniczne, ozna-
czone na tylnej ściance „Phone 1” i Phone 2”, aby umożliwić obsługę dwóch linii telefonicznych, 
każdej na innym numerze abonenckim. Jeśli nie posiadają Państwo drugiej linii, aktywne będzie 
jedynie gniazdko „Phone 1”.

Podręcznik opisuje czynności, które należy wykonać w celu przeprowadzenia prawidłowej instalacji 
modemu. Wystarczy podłączyć modem zgodnie z poniższą instrukcją i po kilku minutach można już 
korzystać z naszych usług. Prosimy o uruchomienie modemu według poniższych wskazówek.

Pokazane przykładowe ekrany są charakterystyczne dla wersji Windows XP.

Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami:

• Modem należy podłączyć do gniazdka telefonicznego, na którym aktywne są usługi Netii.

•  Jeżeli do gniazdka podłączony jest aparat telefoniczny lub inne urządzenie (np. fax lub mo-
dem szerokopasmowy), to przed rozpoczęciem instalacji prosimy o odłączenie tego urzą-
dzenia. W to miejsce należy podłączyć modem Netii, a nastepnie do gniazdka Phone 1 
w modemie podłączyć telefon (fax).

•  W przypadku, gdy do linii telefonicznej podłączony jest drugi aparat telefoniczny (fax), ko-
nieczne będzie podłączenie tego urządzenia do modemu. W tym celu proponujemy wykorzy-
stanie rozdzielacza sygnału telefonicznego (zawarty w pakiecie instalacyjnym). Podłączenie 
rozdzielacza do gniazda Phone 1 w modemie umożliwi podzielenie sygnału telefonicznego 
na dwa urządzenia, które będą dostępne pod tym samym numerem.

•  Jeżeli do korzystania z usługi Lepszy Telefon zamierzają Państwo wykorzystać aparaty sta-
cjonarne, podłączone do instalacji telefonicznej w innych pomieszczeniach, wymagane bę-
dzie przepięcie całej instalacji do gniazdka Phone 1 w modemie. Zmiany w instalacji można 
wykonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy technicznej Netii (numer podany jest 
na końcu podręcznika).

•  Szczegółowe informacje o sposobie podłączenia kilku aparatów telefonicznych do linii Netii, 
znajdą Państwo na końcu podręcznika w rozdziale „Pytania i odpowiedzi”.
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Podłącz modem, aparat telefoniczny oraz komputer zgodnie z poniższym schematem:

Krok 1. Podłączenie modemu

przycisk 
zasilania
„ON/OFF”

kabel 
telefoniczny 
(szary)

gniazdko 
sieciowe
w komputerze

kabel 
Ethernet 
(żółty)
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Krok 2. Uruchomienie modemu
Włącz zasilanie modemu poprzez wciśnięcie przycisku oznaczonego „ON/OFF”, który znajduje się 
z tyłu urządzenia.

Podczas pierwszego uruchomienia modemu nastąpi automatyczna konfiguracja usług.

Prosimy o cierpliwość, ponieważ konfiguracja może potrwać ok. 5 minut. W tym czasie nie należy 
wyłączać modemu – nie są wymagane również inne czynności ze strony użytkownika.

Po zakończeniu konfiguracji diody będą świecić tak, jak na rysunku poniżej:

Modem pracuje prawidłowo. Życzymy przyjemnego korzystania z usług Netii.

Uwaga: Zalecamy, aby modem był stale włączony – dzięki temu Twój telefon będzie zawsze osiągalny.
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Pytania i odpowiedzi
Pytanie 1: W jaki sposób mogę sprawdzić poprawność działania usług?

Odpowiedź:
Sprawdzenie poprawności działania usług można przeprowadzić w następujący sposób:

a) test usługi Szybki Internet
Po uruchomieniu komputera wpisz w przeglądarce internetowej adres www.netia.pl lub 
www.playmobile.pl. Poprawne wyświetlenie stron oznacza, że usługa Szybki Internet działa pra-
widłowo.
Jeżeli strony internetowe nie wyświetlają się konieczne będzie dalsze sprawdzanie – w tym celu 
przejdź do kolejnych punktów „Pytań i odpowiedzi”.
b) test usługi Lepszy Telefon

1) test połączeń wychodzących
Wykonaj połączenie telefoniczne na numer infolinii Netii wybierając numer *88 (połączenie 
bezpłatne). Po uzyskaniu połączenia rozłącz się, a następnie wybierz numer telefonu abo-
nenta, z którym chciałbyś porozmawiać. Uzyskanie połączenia oznacza, że usługa Lepszy 
Telefon działa prawidłowo.
2) test połączeń przychodzących
Z innego telefonu, np. z telefonu komórkowego, wybierz numer swojego telefonu stacjonar-
nego, podłączonego do modemu. Jeżeli telefon stacjonarny zadzwoni, wtedy masz pewność, 
że usługa działa prawidłowo.

W przypadku problemów z działaniem usługi prosimy o kontakt z infonetią (numer podany jest 
na końcu podręcznika).

Pytanie 2: Po zainstalowaniu modemu nie działają usługi. Dlaczego?

Odpowiedź:
Instalację modemu należy przeprowadzić w terminie wskazanym telefonicznie przez Netię. Taką in-
formację otrzymasz na kilka dni przed planowaną datą aktywacji usług Netii. 
Jeżeli korzystałeś z usług innego operatora, to instalację modemu możesz rozpocząć gdy przestaną 
działać dotychczas wykorzystywane usługi.

Uwaga:  jeżeli wykonasz instalację modemu przed terminem wskazanym przez Netię, nie będzie 
możliwe korzystanie z usług Szybki Internet i Lepszy Telefon, a w przypadku korzystania 
z usług innego operatora przy jednoczesnej instalacji modemu – również dotychczasowe 
usługi staną się niedostępne.

Jeżeli instalację dokonano już po wskazanym terminie, a usługi Netii wciąż nie działają, należy 
sprawdzić, czy modem został prawidłowo podłączony do linii telefonicznej (szary kabel telefoniczny 
połączony do gniazdka z napisem „DSL” w modemie oraz do gniazdka linii telefonicznej). 
Jeżeli po ponownym sprawdzeniu problem nie został rozwiązany, prosimy o kontakt telefoniczny 
z infonetią (numer podany jest na końcu podręcznika).
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Pytanie 3:  Po zainstalowaniu modemu działa telefon, ale nie działa usługa Szybki Internet. Co jest 
powodem problemu?

Odpowiedź:
Przyczyną problemu może być brak komunikacji komputera z modemem.
W celu wyeliminowania problemu:
•  sprawdź poprawność połączenia: żółty kabel Ethernet powinien być podłączony do modemu, 

do gniazda Ethernet (oznaczonego kolorem żółtym) oraz do gniazda karty sieciowej Ethernet 
w komputerze (oznaczonej ),

•  sprawdź czy świeci się dioda Ethernet w modemie
•  jeżeli połączenie kablowe działa prawidłowo należy sprawdzić, czy w ustawieniach sieci Twojego 

komputera została włączona opcja automatycznego pobierania adresu IP.

Jeżeli Twój komputer pracuje z systemem Microsoft Windows NT/2000/XP/Vista wykonaj czynności, 
opisane poniżej. Informacje dotyczące konfigurowania adresu IP w innych wersjach systemu 
 Windows oraz w systemie Macintosh można znaleźć w dokumentacji technicznej na płycie CD, 
 dołączonej do pakietu instalacyjnego.
1.  W systemie Windows XP/Vista naciśnij Start i wybierz polecenie Panel sterowania. W Windows 

2000/NT naciśnij Start i wybierz polecenie Ustawienia/Panel sterowania.
2.  W Windows XP/Vista wybierz dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe. W Windows 2000/NT 

 wybierz dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne.
3.  Wybierz prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne, a następnie z menu polecenie 

Właściwości.
4.  Zaznacz pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) (na karcie Ogólne w Windows XP/Vista) 

i wybierz przycisk Właściwości.
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5.  Pojawi się okno Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) (karta Ogólne w Windows XP/Vista).
6.  Zaznacz opcje Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
7. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości: Protokół TCP/IP.
8.  Wybierz przycisk Zamknij (OK w Windows 2000/NT), aby zamknąć okno Właściwości: Połącze-

nie lokalne.
9. Zamknij okno Połączenia sieciowe.

Pytanie 4:  Nie wczytują się strony www, a jedynie www.netia.pl. Można połączyć się tylko z nume-
rem *88. Czy mogę samodzielnie rozwiązać ten problem?

Odpowiedź:
W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny ze specjalistami Netii (numer podany jest na końcu 
podręcznika).

Pytanie 5:  W jaki sposób mogę podłączyć drugi telefon do linii telefonicznej Netii?

Odpowiedź:
Jeżeli chcesz prowadzić rozmowy na jednej linii telefonicznej wykorzystując wspólny numer, to naj-
prostszym sposobem jest zastosowanie rozdzielacza sygnału (dołączony do pakietu instalacyjnego).
W zależności od tego, z której linii (numeru) chcesz korzystać na drugim aparacie, podłącz rozdzie-
lacz do gniazdka telefonicznego w modemie Phone 1 lub Phone 2. Jeżeli aktywna jest tylko jedna 
linia telefoniczna Netii, to rozdzielacz podłącz do gniazdka Phone1. Sygnał telefoniczny zostanie 
rozdzielony na dwa urządzenia, podłączone do rozdzielacza.
Taka konfiguracja pozwala na przyłączenie do jednej linii telefonicznej dwóch aparatów lub aparatu 
i faxu, a urządzenia będą osiągalne pod jednym numerem.

Zastosowanie rozdzielacza sygnału telefonicznego
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Innym rozwiązaniem jest zastosowanie stacjonarnych telefonów bezprzewodowych. Wykorzystują 
one popularny system DECT. W takim przypadku można podłączyć główny aparat telefoniczny 
(tzw. stację bazową) bezpośrednio do modemu (gniazdko Phone 1, gdy aktywna jest jedna linia te-
lefoniczna Netii) oraz bezprzewodowo do 6 dodatkowych słuchawek. Zasięg sygnału pomiędzy 
 słuchawką a stacją bazową wynosi do 200 m, co zaspokaja potrzeby większości użytkowników 
 domowych.

Zastosowanie aparatów bezprzewodowych DECT
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Jeżeli do korzystania z linii telefonicznej Netii zamierzasz wykorzystać aparaty stacjonarne, podłą-
czone do instalacji telefonicznej w innych pomieszczeniach, to konieczne będzie przełączenie całej 
instalacji do gniazdka telefonicznego w modemie.
W tym celu należy odłączyć instalację domową od gniazdka telefonicznego, do którego podłączona 
jest linia miejska i podłączyć ją bezpośrednio lub przez rozdzielacz sygnału do gniazdka telefonicz-
nego w modemie. Jeżeli aktywna jest tylko jedna linia telefoniczna Netii to przełącz instalację domo-
wą do gniazdka Phone 1:

Domowa instalacja telefoniczna, po podłączeniu do modemu Netii

linia 
miejska

gniazdko telefoniczne, 
na którym zakończona
jest linia miejska

domowa instalacja telefoniczna

Nie zawsze samodzielne wykonanie zmian w instalacji telefonicznej jest proste – okablowanie tele-
foniczne może być ułożone w bardziej rozbudowany sposób niż pokazany na rysunku. Dlatego w ra-
zie wątpliwości sugerujemy skorzystanie z pomocy technicznej Netii (numer podany jest na końcu 
podręcznika).

głos
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Pytanie 6:  Czy przy każdym włączeniu modemu muszę czekać 5 minut na jego konfigurację?

Odpowiedź:
Tylko pierwsze podłączenie modemu wymaga pełnej konfiguracji urządzenia, co trwa ok. 5 minut. 
Każde następne włączenie modemu trwa już ok. 1 minutę.
Wciśnięcie przycisku „Reset” z tyłu modemu, powodujące powrót to ustawień fabrycznych, również 
wymaga ponownej pełnej konfiguracji.

Pytanie 7:  Ile komputerów mogę podłączyć do modemu i w jaki sposób?

Odpowiedź:
Standardowo można podłączyć 1 komputer do jednego modemu.
Istnieje możliwość podłączenia większej ilości komputerów, jednak konieczne jest zakupienie ze-
wnętrznego koncentratora / switcha Ethernet we własnym zakresie. W celu podłączenia komputerów 
należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi koncentratora / switcha. 

Pytanie 8:  Co znajduje się na płycie CD?

Odpowiedź:
Na dołączonej do pakietu płycie CD zamieszczona została dokumentacja techniczna modemu Zyxel 
2602R:
•  podręcznik użytkownika (wersja elektroniczna niniejszego dokumentu)
•  instrukcja techniczna (wersja anglojęzyczna, przygotowana przez firmę Zyxel, opisująca szczegó-

łowo zaawansowane opcje konfiguracji modemu)
•  aplikacja Acrobat Reader do przeglądania dokumentów elektronicznych.

Pytanie 9:  W jaki sposób mogę zmienić ustawienia modemu?

Odpowiedź:
Zmiana ustawień modemu może mieć duży wpływ na poprawne funkcjonowanie usług.
Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji modemu sugerujemy zapoznanie się z in-
strukcją techniczną zamieszczoną na płycie CD (jest to oryginalna dokumentacja producenta w języ-
ku angielskim – polska wersja jest w przygotowaniu i będzie dostępna na stronie www.netia.pl).

Uwaga:  oryginalne materiały firmy Zyxel opisują konfigurację standardowego urządzenia. Zmiana 
konfiguracji modemu zakupionego w Netii może nieznacznie różnić się od opisanych 
w dokumentacji producenta.

Konfiguracja modemu:
•  uruchom przeglądarkę internetową
•  wpisz adres modemu: http://192.168.1.254
•  po pojawieniu się strony logowania wpisz hasło („Password”): user.

Możesz teraz skonfigurować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami.
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Kontakt z nami
W przypadku ewentualnych pytań dotyczących instalacji modemu do dyspozycji pozostają nasi spe-
cjaliści dostępni pod numerem infonetii: 0 801 802 803 (koszt równy cenie jednej jednostki taryfika-
cyjnej) albo *88 (połączenie bezpłatne w sieci Netia), z telefonów komórkowych (22) 711 87 87.
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Warunki gwarancji Pakietu Instalacyjnego

1.  Podmiotem, gwarantującym prawidłowe funkcjonowanie Pakietu Instalacyjnego, jest NETIA SA, 
zwana dalej „Gwarantem”.

2.  Gwarant udziela gwarancji co do jakości Pakietu Instalacyjnego, którego zawartość wyszczegól-
niono na opakowaniu Pakietu.

3.  Gwarant zapewnia, że Pakiet Instalacyjny jest nowy, kompletny oraz wolny od wad. Ponadto 
Gwarant zapewnia, że sprzęt używany zgodnie z jego instrukcją, jego istotą i przeznaczeniem, 
funkcjonuje poprawnie.

4.  Okres gwarancji odpowiada długości zawieranej przez Klienta umowy o świadczenie usług te-
lekomunikacyjnych zawartej na czas określony 12, 24 lub 36 miesięcy, dla wykonania której 
Pakiet Instalacyjny jest sprzedawany. Okres gwarancyjny liczony jest od dnia zawarcia umowy. 
W przypadku przedłużenia umowy na kolejny okres, Gwarant zobowiązuje się do przedłużenia 
gwarancji adekwatnie do okresu świadczenia usług.

5.  W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas nieokreślony, 
dla wykonania której Pakiet Instalacyjny jest sprzedawany, Gwarancja jest udzielana na Pakiet 
Instalacyjny na okres 24 miesięcy, liczony od dnia zawarcia umowy. 

6.  Wykorzystanie Pakietu lub jego składników w sieci innego operatora powoduje utratę gwarancji 
na Pakiet.    

7.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w Pakiecie Instalacyjnym, w związku z wadliwym procesem produkcyjnym sprzętu.

8.  Gwarancją nie są objęte następujące części lub uszkodzenia:
a)  przewody
b)  części sprzętu ulęgające naturalnemu zużyciu
c)  mechaniczne uszkodzenia sprzętu
d)  wady powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania lub konserwacji
e)  wady powstałe na skutek używania niezgodnie z instrukcją obsługi

9.  Zgłoszenie uszkodzenia sprzętu należy złożyć pod numerem infonetii: 0 801 802 803 (koszt 
równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej) albo *88 (połączenie bezpłatne w sieci Netia), z tele-
fonów komórkowych (22) 711 87 87.

10.  Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 14 dni roboczych 
od daty potwierdzenia uszkodzenia przez pracownika Netii. Uszkodzony Pakiet powinien być 
zwrócony w oryginalnym opakowaniu lub w jego zamienniku (zapewniającym bezpieczny trans-
port) wraz z dowodem zakupu.
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11.  O sposobie usunięcia wad objętych gwarancją decyduje wyłącznie Gwarant.

12.  Uprawnionemu z tytułu gwarancji nie przysługują żadne inne, niż wymienione powyżej, upraw-
nienia. Przepis ten nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych.

13.  Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy zastosowania niniejszej gwarancji w przypadku 
 Pakietu Instalacyjnego, z którego zostały usunięte lub zmienione znaki handlowe albo numery 
seryjne.

14.  Po upływie gwarancji napraw sprzętu można dokonywać w punkcie serwisowym importera 
( podany na opakowaniu). 
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0 801 802 803                  www.netia.pl


