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przesyłany w całości lub w części w jakiejkolwiek postaci lub 
przy użyciu jakichkolwiek środków bez uprzedniej zgody 
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Produkt opisany w niniejszej instrukcji obejmuje 
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Huawei Technologies Co., Ltd i możliwych licencjodawców. 
Reprodukcja, dystrybucja, modyfikacja, dekompilacja, 
demontaż, rozszyfrowanie, ekstrahowanie, wykorzystanie do 
własnych rozwiązań technicznych, leasing, cesja czy 
sub-licencjonowanie powołanego powyżej oprogramowania 
przez Klientów w jakikolwiek sposób jest zabronione, z 
wyjątkiem gdy takie ograniczenie jest zakazane przepisami 
obowiązującego prawa lub gdy takie działania zostaną 
zatwierdzone przez właścicieli praw autorskich na mocy 
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Znaki handlowe i zgody 
Spółka HUAWEI oraz  są znakami handlowymi lub 

zarejestrowanymi znakami handlowymi Huawei Technologies 
Co., Ltd.  
Inne znaki handlowe oraz powołane nazwy produktów, usług 
oraz spółek stanowią majątek ich właścicieli. 

Powiadomienie 
Niektóre cechy produktu i jego akcesoriów opisane w 
niniejszej instrukcji opierają się na zainstalowanym w 

Zawiadomienie
 

produkcie oprogramowaniu, potencjale i ustawieniach sieci 
lokalnej i nie mogą być aktywowane lub mogą zostać 
ograniczone przez operatorów lokalnych lub spółki 
świadczące usługi sieciowe. Z tej przyczyny opisy zawarte w 
niniejszej instrukcji mogą być nieprecyzyjne w stosunku do 
zakupionego produktu lub jego akcesoriów.  
Spółka Huawei Technologies Co., Ltd zastrzega sobie prawo 
do zmiany lub modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia 
lub zobowiązań wszelkich informacji lub specyfikacji, 
zawartych w niniejszej instrukcji. 

BRAK GWARANCJI 
TREŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NALEŻY TRAKDOWAĆ 
"DOSŁOWNIE". Z WYJĄTKIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO 
PRAWA, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB 
ZAWARTOŚCI NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE ZOSTAJE UDZIELONA 
JAKAKOLWIEK GWARANCJA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, 
WYRAŹNA LUB DOROZUMIANY, W TYM MIĘDZY INNYMI 
DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI 
SPRZEDAŻY CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 
SPÓŁKA HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI W MAKSYMALNYM STOPNIU 
PRZEWIDZIANYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ZA 
WSZELKIE SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB 
WYNIKŁE ODSZKODOWANIA LUB UTRACONE ZYSKI, TRANSAKCJE, 
PRZYCHODY, DANE, REPUTACJĘ FIRMY CZY OCZEKIWANE 
OSZCZĘDNOŚCI. 

Przepisy importowe i eksportowe 
Klienci powinni spełnić wszystkie mające zastosowanie 
przepisy prawa dotyczące importu i eksportu oraz powinni 
uzyskać wszystkie konieczne zgody i licencje wydawane 
przez rząd w celu eksportu, reeksportu lub importu produktów, 
wymieniowych w niniejszej instrukcji, w tym opisanego w niej 
oprogramowania i danych technicznych. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem środków 
ostrożności w celu zapewnienia prawidłowego i 
bezpiecznego użytkowania zakupionego urządzenia 
bezprzewodowego. 

 

Nie należy włączać urządzenia w 
warunkach, w których jego użytkowanie 
jest zabronione lub gdy może spowodować 
zakłócenia lub niebezpieczeństwo.

 

Nie stosować urządzenia podczas 
prowadzenia pojazdu.

 

Należy przestrzegać zasady i przepisy 
obowiązujące w szpitalach i ośrodkach 
opieki medycznej. W pobliżu aparatury 
medycznej należy urządzenie wyłączyć.

 

Wyłączyć urządzenie na pokładzie 
samolotu. Urządzenie może spowodować 
zakłócenia sygnałów służących do 
kierowania samolotem.

 

Wyłączyć urządzenie w pobliżu urządzeń 
elektronicznych o wysokiej precyzji. 
Urządzenie może wpłynąć na działanie 
aparatury tego rodzaju.

 

Nie demontować zakupionego urządzenia 
lub jego akcesoriów. Serwisowanie i 
naprawy zakupionego urządzenia mogą 
prowadzić jedynie odpowiednio 
wykwalifikowane osoby.

Nie umieszczać urządzenia lub jego 
akcesoriów w pojemnikach o silnym polu 
elektromagnetycznym.

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu 
magnetycznych urządzeń do archiwizacji 
danych. Promieniowanie emitowane przez 
urządzenie może wykasować zawarte w 
nich informacje.

Nie przechowywać urządzenia w wysokiej 
temperaturze ani w obecności 
łatwopalnego gazu, jak np. na stacji paliw.

 

Zabezpieczyć urządzenie i jego akcesoria 
przed dziećmi. Nie zezwalać dzieciom na 
korzystanie z urządzenia bez opieki 
dorosłych.

Stosować wyłącznie zatwierdzone 
akcesoria w celu uniknięcia wybuchu.

Środki ostrożności

 

Przestrzegać przepisy prawa lub 
rozporządzenia dotyczące użytkowania 
urządzenia. Podczas użytkowania 
urządzenia przestrzegać prawa innych 
osób do prywatności i stosować się do 
przepisów prawa. 
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Obsługiwane funkcje i faktyczny wygląd zależą od 
zakupionego produktu. Przedstawione dalej 
rysunki zostały przedstawione wyłącznie w celach 
ilustracyjnych. W celu uzyskania informacji na 
temat wybranego produktu należy skontaktować 
się z usługodawcą. 

Wygląd 
 
 
 

 
 

 
Wskaźnik Status 
Zasilanie Stale świeci czerwona dioda: HUAWEI D105 

Wskaźnik Status 
został z powodzeniem włączony.

LAN  Stale świeci na zielono: Urządzenie 
zostało podłączone do odpowiedniego 
portu i interfejs Ethernet jest gotowy do 
pracy. 

 Migająca zielono-żółta dioda: Przesyłanie 
danych w toku 

WLAN  Stale świeci zielono-żółta dioda: sieć 
WLAN aktywna. 

 Migająca zielono-żółta dioda: Przesyłanie 
danych w toku  

USB Stale świeci zielono-żółta dioda: Interfejs 
USB gotowy do pracy.

Wymogi dot. konfiguracji PC  
Zalecana konfiguracja PC podczas używania urządzenia: 

 CPU: Pentium 500 MHz lub powyżej 
 Pamięć: 128 MB RAM lub powyżej 
 Twardy dysk: 2 GB lub więcej dostępnej pamięci 
 System operacyjny: Windows 2000, Windows XP, 

Windows Vista lub Windows 7 
 Rozdzielczość LCD: 800 × 600 pikseli lub powyżej, 

Szybki start

 Uwag

Interfejs USB 

Zasilanie 
Interfejs zasilania 

Interfejs Ethernetu 

Wskaźnik 
Wskaźnik WLAN 

Wskaź
Wskaźnik 

nik 
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Uwag

zalecana 1024 × 768 pikseli  
 Interfejs: standardowy interfejs USB  
 Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 6.0, Internet 

Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Firefox 3.5.5 lub 
Safari 4 

Instalacja 
 Krok 1: Podłączyć urządzenie do karty 
danych poprzez interfejs USB. 

Do urządzenia należy podłączać wyłącznie 
dopuszczone karty danych.  

1



 Krok 2: Podłączyć urządzenie do PC kablem 
eternetowym lub WLAN. 

 Jeżeli dioda interfejsu Ethernet podłączonego do kabla 
Ethernet włączy się, to połączenie z PC działa. Kabel 
eternetowy nie może być dłuższy niż 100 metrów (328 
stóp). Dla lepszego efektu stosować kabel ekranowany. 

 W celu sprawdzenia, czy łącze bezprzewodowe z PC 
działa należy sprawdzić, czy PC jest połączony z 
urządzeniem poprzez WLAN. Szczegółowy opis patrz 
"Konfiguracja komputera." 

 Po podłączeniu urządzenia do jednego PC kablem 
eternetowym i pozostałych PC-tów jednocześnie 
poprzez WLAN, sieć LAN zostaje ustanowiona i można 
wspólnie korzystać z lokalnych zasobów.

 
 

 Krok 3: Podłączenie zasilacza. 

 

 Stosować wyłącznie zasilacz kompatybilny 
z urządzeniem; w przeciwnym wypadku 
może dojść do uszkodzenia urządzenia. 

 Parametry prądu zasilającego AC/DC 
powinny być zgodne ze specyfikacją na 
ładowarce. Nieodpowiednie napięcie prądu 
może spowodować pożar lub awarię 
ładowarki. 

WLAN 

Zasilacz 

 Krok 4: Lokalizacja urządzenia. 

 

 W celu zabezpieczenia urządzeń 
elektrycznych przed zakłóceniami 
spowodowanymi sygnałem 
bezprzewodowym, urządzenia elektryczne 
powinny znajdować się w odległości co 
najmniej jednego metra od urządzenia. 

 Podczas pracy urządzenia nie wkładać 
karty danych do szczeliny ani nie obracać 
interfejsem USB podłączonym do karty 
danych do góry. 

Urządzenie można ustawić na stole w pozycji pionowej 
lub poziomej. W celu uzyskania silniejszego sygnału 
zalecamy ustawienie urządzenia w wyżej położonym 
miejscu lub w pobliżu okna. 

 Krok 5: Włączenie/wyłączenie urządzenia. 

Wcisnąć przycisk zasilania (Power) w celu włączenia 
urządzenia wcisnąć i przetrzymać przycisk (Power) w 
celu wyłączenia urządzenia. 

Uwag
Uwag

Dostęp dial-up 

Urządzenie wybiera domyślny numer dostępowy do 
internetu. Urządzenie pozwala na bezpośrednie 
korzystanie z usług internetowych, takich jak 
przeszukiwarki czy poczta elektroniczna. 

Należy upewnić się, czy karta danych została 
podłączona do urządzenia, w przeciwnym wypadku 
korzystanie z usług internetowych i niektórych stron 
zarządzania będzie niemożliwe.

Logowanie się na Stronie Zarządzania 

Uruchomić przeszukiwarkę internetową i wprowadzić 
adres http://192.168.1.1 w polu adresu. 

Wprowadzić nazwę konta i hasło (admin domyślnie), po 
czym wybrać Zastosuj/Apply.  

Uwag
Dla uniknięcia konfliktów konfiguracji tylko jeden 
użytkownik może się w danym czasie zalogować 
na stronie zarządzania. 

Dostęp do internetu  

1 Kliknąć Basic Settings > Internet Settings 
(Ustawienia podstawowe/Ustawienia internetu) i 
wybrać 3.5G Client. 

 Wprowadzić prawidłowy kod PIN jeżeli będzie to 
wymagane. W wypadku wprowadzenia 
nieprawidłowego kodu PIN lub PUK funkcje 
sieciowe będą niedostępne. 

 Kartę SIM zapewnia dostawca usług internetowych. 
Szczegółowe informacje można uzyskać od 
dostawcy usług internetowych. 

1 
 Wybór Save PIN Code/Zapisz kod PIN, 
spowoduje uruchomienie Auto 
validation/Autowalidacji. 

2  Uruchomienie Auto validation spowoduje 
zapisanie kodu PIN i automatyczną walidację po 
każdym ponownym uruchomieniu komputera. 

2 3



producenta i powtórnie skonfigurować urządzenie. 

Reset: Wcisnąć i przytrzymać ten 
przycisk przez dwie sekundy w celu 
przywrócenia domyślnych ustawień 
fabrycznych. 

Uwaga: Po przeprowadzeniu tej operacji wszystkie 
konfiguracje zostaną przywrócone jako domyślne. 

Uwag

Jeżeli PPP Connection zostanie wybrane jako 
Manual Connect/Połączenie ręczne, kliknąć na 
Connect/Połącz lub Disconnect/Rozłącz w celu 
połączenia się lub odłączenia od sieci. 

 

Jeżeli wybrano PPP Connection jako Keep Alive 
lub Connect on Demand, odświeżyć stronę w celu 
wyświetlenia aktualnego statusu połączenia z 
siecią. 

Poczekać kilka minut. Po uzyskaniu informacji, 
że połączenie działa można uruchomić 
przeglądarkę i wprowadzić adres witryny którą 
chcemy zobaczyć w internecie. 

Przywrócenie domyślnych ustawień 
producenta 

W razie potrzeby odbudowy sieci lub w wypadku utraty 
informacji na temat zmian niektórych parametrów 

można przywrócić 
domyślne ustawienia 

Reset 

3 
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Opis Management Page/Strony 

W tabeli poniżej przedstawiono główne działania na 
stronie zarządzania. 

Poz. Opis 
Status Wyświetla status 

konfiguracji parametru 
urządzenia.

Basic Settings/Ustawienia 
podstawowe 

Konfiguruje interfejs 
LAN/WAN.

Wireless/Bezprzewodowy Konfiguruje ustawienia 
łączności bezprzewodowej. 

Security/Bezpieczeństwo & 
NAT 

Konfiguruje ustawienia 
związane z firewall'em oraz 
inne usługi Network 
Address Translation.

Administration/Administracja Konfiguruje ustawienia 
związane z administracją.

Advanced/Zaawansowane Konfiguruje ustawienia 
routingu i UPnP.

Logout/Wyloguj Wylogowanie się ze strony 
zarządzania.

Korzystanie z Zarządzania 

 

 

Viewing Status Info/Konfiguracja 

Na stronie konfiguracji można przejrzeć aktualne 
informacje na temat konfiguracji oraz status podłączenia 
do sieci. 

Opis 

1 Kliknij Status. 

Kliknij Overview w celu wyświetlenia statusu 
urządzenia, takiego jak np. skrót informacji o 
Systemie, Status 3.5G, interfejsu WAN/LAN i 
sieci bezprzewodowej. 

2

3

2 

Kliknij Active DHCP Leases w celu sprawdzenia 
klientów DHCP. Kliknij przycisk Update w celu 
odświeżenia strony i aktualizacji klientów DHCP, 
oraz przycisk Back w celu powrotu na stronę 
Overview/Przegląd. 

Kliknij Association List w celu sprawdzenia 
stacji, związanych z punktem dostępu (Access 
Point AP). 

4 

4 5



Statistics/Statystyka 

Kliknij Status. 1 

Kliknij Statistics/Statystyka w celu wyświetlenia 
danych statystycznych urządzenia, takich jak 
wielkość pamięci czy ruch w sieci WAN/LAN. 

2 

3 Kliknij przycisk Update/Aktualizuj w celu 
odświeżenia stronyoraz zresetowania danych 
statystycznych. 

 

W niniejszym punkcie przedstawiono sposób 
konfiguracji komputera użytkownika na przykładzie 
systemu operacyjnego Windows XP (OS). Dla innych 
systemów operacyjnych konfiguracja może być inna.. 

Konfiguracja sieci bezprzewodowej 

Konfiguracja sieci bezprzewodowej PC umożliwia 
połączenie PC użytkownika z urządzeniem przez sieć 
bezprzewodową. Jeżeli PC użytkownika zostanie połączony 
z urządzeniem wyłącznie przez kabel eternetowy, to 
informacje zawarte w niniejszym punkcie są zbędne. 

Wymogi dotyczące konfiguracji 
 W celu ustanowienia połączenia przez sieć 
bezprzewodową należy skonfigurować PC użytkownika 
przy użyciu adaptera WLAN obsługującego protokół IEEE 
802,11 b/g/n. 

 Jeżeli funkcja szyfrowania została uruchomiona, to należy 
upewnić się, czy wszystkie komputery PC podłączone do 
urządzenia stosują ten sam klucz, co urządzenie. 

 Przy korzystaniu z adaptera WLAN należy zapoznać się z 
instrukcją użytkownika dostarczoną przez producenta tego 
urządzenia. 

Konfigurowanie  komputera 

 Szczegółowe informacje na temat konfiguracji szyfrowania 
patrz "Security Setting > Security Policy (Ustawienia 
bezpieczeństwa/Polityka bezpieczeństwa." 

3 

Jeżeli parametr szyfrowania został ustawiony dla 
urządzenia, to wyświetlone zostanie okno dialogowe 
Wireless Network Connection/Połączenie z siecią 
bezprzewodową, w którym użytkownik wpisuje 
klucz sieci i go potwierdza. Wprowadzana wartość 
powinna być taka sama, jak WPA Pre-Shared Key 
lub Network Key/Klucz sieciowy urządzenia. 

 Szczegółowe informacje na temat konfiguracji parametrów 
SSID patrz "Wireless Settings > Basic Settings > Wireless 
Network (Ustawienia sieci bezprzewodowej>Ustawienia 
podstawowe>Sieć bezprzewodowa)." 

Konfiguracja sieci bezprzewodowej 

Wybierz Start > Control Panel > Network 
Connections > Wireless Network Connection 
(Start>Panel sterowania>Połączenia 
sieciowe>Połączenie sieci bezprzewodowej. 

1

2 Kliknij Show Wireless Networks/Pokaż sieci 
bezprzewodowe w celu wyświetlenia listy połączeń 
z sieciami bezprzewodowymi. 

3 Wybierz łącze sieciowe w celu upewnienia się, że 

4

SSID jest taki sam jak urządzenia, po czym kliknąć 
Connect. 

6 7



 

Przed wprowadzeniem prawidłowego klucza 
sieciowego należy chwilę zaczekać. Ikona 
połączenia bezprzewodowego zostaje wyświetlona 
w dolnym prawym rogu monitora. Następnie PC 
użytkownika zostanie automatycznie połączony z 
urządzeniem. 

Konfiguracja sieci PC 

Zaleca się następujące konfiguracje PC: 

 Automatyczne nadanie adresu IP. 
 Clear/Wyczyść Użyj serwera proxy dla swojej sieci LAN. 

5

Konfiguracja Połączenia Sieciowego 

Wybierz My Network Places > Properties > Local 
Area Connection (Moje miejsca 
sieciowe>Właściwości>Połączenie lokalne. 

1

2 Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Local 
Area Connection/Połączenie lokalne po czym 
wybrać Properties/Właściwości.  

3 W oknie dialogowym Local Area Connection 
Properties/Połączenie lokalne Właściwości 
wybrać Internet Protocol (TCP/IP)/Protokół 
Internetowy (TCP/IP) w Połączenie to 
wykorzystuje następujące pozycjeliście poleceń, 
po czym kliknąć Properties/Właściwości.  

W oknie dialogowym Internet Protocol (TCP/IP) 
Properties/Protokół internetowy (TCP/IP) 
Właściwości wybrać Obtain an IP address 
automatycznie/Uzyskaj adres serwera IP 
automatycznie oraz Obtain DNS server address 
automatycznie/Uzyskaj adres serwera DNS 
automatycznie, po czym kliknąć OK. 

4

Wyłączanie ustawień serwera proxy 

Uruchomić przeglądarkę internetową i wybrać 
Tools/Narzędzia > Internet Options/Opcje 
internetowe.  

1 

2 Wybrać Connections/Połączenia, po czym kliknąć 
LAN Settings/Ustawienia sieci LAN. 

W oknie dialogowym LAN Settings/Ustawienia 
sieci LAN zostawić puste pole Use a proxy server 
for your LAN/Użyj serwera proxy dla sieci LAN. 

3

Uwag
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Kliknij Basic Settings/Ustawienia podstawowe w celu 
wprowadzenia konfiguracji sieci i ustawień 
internetowych. 

Ustawienia sieci 

Kliknij Network Settings/Ustawienia sieci w celu 
wyświetlenia strony konfiguracji interfejsu LAN, na której 
można skonfigurować serwer LAN IP i DHCP. 
Wszystkie ustawienia są także ważne dla interfejsu 
bezprzewodowej sieci LAN. 

 IP Address/Adres IP: domyślny adres IP urządzenia to 
192.168.1.1. 

 Subnet Mask/Maska podsieci: kombinacja maski 
podsieci oraz adresu IP umożliwia elastyczne 
korzystanie z podsieci. Domyślna maska podsieci to 
255.255.255.0. 

 DHCP Server/Serwer DHCP: stosowany do 
dynamicznego przypisywania adresów IP. Po 
uruchomieniu serwera DHCP można automatycznie 
przypisywać komputerom PC adresy IP. Zaleca się 
wybrać Enable/Uruchom dla serwera DHCP. 

 DHCP Lease Time: Serwer DHCP automatycznie 
przypisuje adres IP każdemu urządzeniu, 
przyłączonemu do sieci. Po wygaśnięciu czasu 
obowiązywania serwer DHCP sprawdza, czy dane 

urządzenie jest nadal podłączone do sieci. Jeżeli 
urządzenie zostało odłączone od sieci, to serwer 
przypisze adres IP do innego urządzenia. W ten sposób 
adres IP nie zostanie zmarnowany. 

 IP Pool Range: Stosowany do definiowania zakresu 
adresów IP które host może używać przy przypisywaniu 
adresów IP. Na przykład w segmencie sieci 
192.168.1.0/24 domyślnym adresem IP urządzenia jest 
192.168.1.1. Adresy IP hosta mieszczą się w przedziale 
od 192.168.1.100 to 192.168.1.200. Minimalny zakres to 
jeden adres IP. 

  Start IP Address/Startowy Adres IP musi 
być mniejszy lub równy End IP 
Address/Końcowemu Adresowi IP. 

  Start IP Address/Startowy Adres IP, End IP 
address/Końcowy Adres IP i DHCP Lease 
Time można konfigurować tylko przy 
uruchomionym DHCP Server/Serwerze DHCP. 

Rezerwacja IP Address/Adresu IP  

Ustawienia podstawowe 

Kliknij Edit Address Reservation/Edytuj rezerwację 
adresu w celu skonfigurowania adresu IP dla 
konkretnego klienta sieci LAN przez adres MAC. 

Wprowadź MAC address/Adres MAC PC klienta sieci LAN, 
po czym określ IP address/Adres IP, który zostanie 
przypisany temu klientowi. Kliknij Apply/Zastosuj po 
wyborze Enable/Uruchom. 
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Ustawienia internetowe 

Kliknij Internet Settings/Ustawienia internetowe w 
celu przejścia do strony konfiguracyjnej interfejsu WAN i 
wprowadzeniu ustawień trybu pracy urządzenia. 

Gateway/Bramka 

Ustawić Device Mode na Gateway, po czym 
skonfigurować ustawienia bramki w odpowiednich 
polach. 

 Klient DHCP: Ustawić DUT w celu dynamicznego 
uzyskania adresu IP z lokalnego serwera DHCP. 

 Użyć MAC Clone: Kliknijprzycisk Clone w celu 
wykorzystania lokalnego PC MAC jako adresu MAC 
urządzenia. 

 Klient PPPoE: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło 
zgodnie z lokalnym serwerem PPPoE w celu uzyskania 
zgody na podłączenie się do serwera i otrzymania 
dynamicznego adresu IP z serwera PPPoE. 

 Connection Mode: Wybrać tryb dostępu PPPoE. 
 Keep Alive: Urządzenie automatycznie łączy z internetem 
i nie kończy połączenia gdy żadne dane nie są 
przekazywane.  

 Connect on Demand/Połącz na żądanie: Urządzenie 
automatycznie podłącza się do serwera PPPoE server 
kiedy dane są transmitowane. Jeżeli czas między 
transmisjami danych przekroczy maksymalny czas 
bezczynności, to urządzenie przerwie połączenie. 

 Manual Connect/Połącz ręcznie: Urządzenie łączy się z 
serwerem PPPoE po kliknięciu Connect/Połącz na stronie 
Overview/Przegląd.  

 Konfiguracja statyczna: Wprowadź w podanych 
polach informacje na temat połączenia zgodnie z 
lokalnym serwerem. 

Klient 3.5G  

Ustaw Device Mode na Klient 3.5G, po czym 
skonfiguruj w odpowiednich polach ustawienia klienta 
PPP 3.5G. 

 APN Service(APN)/Usługa APN (APN): Jeżeli 
dostawca usług zapewni odpowiednie parametry, 
wybierz Static/Statyczny, po czym wprowadzić wartość 
APN. W przeciwnym wypadku wybrać 
Dynamic/Dynamiczny, a urządzenie automatycznie 
uzyska wartość APN. 

Uwag

 Username/Password Service/Usługa Nazwa 
Użytkownika/Hasło: Wybierz Enable/Uruchom i 
wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeżeli dostawca 
usług internetowych ( Internet Service Provider ISP) 
zapewnia właściwe parametry. W przeciwnym wypadku 
wybrać Disable/Wyłącz. Nazwa użytkownika i hasło są 
stosowane do uzyskania uprawnień do korzystania z 
usług, świadczonych przez ISP. 

 Service Number: Wprowadź numer dial-up stosowany 
do zainicjowania połączenia z siecią. 

 Connection Mode/Tryb połączenia: Wybrać tryb 
połączenia dial-up. 

 Keep Alive: Urządzenie automatycznie łączy się z 
internetem i nie kończy połączenia gdy żadne dane nie są 
przekazywane. 

 Connect on Demand/Połącz na żądanie: Urządzenie 
automatycznie podłącza się do serwera PPPoE server 
kiedy dane są transmitowane. Jeżeli czas między 
transmisjami danych przekroczy maksymalny czas 
bezczynności, to urządzenie przerwie połączenie.  

 Manual Connect/Połącz ręcznie: Urządzenie łączy się z 
serwerem PPPoE po kliknięciu Connect/Połącz na stronie 
Overview/Przegląd. Szczegółowe informacje patrz 
"Dostęp do internetu ." 

 PIN Code Service/Usługa kod PIN: Kliknij przycisk PIN 
Code Config/Konfig kodu PIN w celu wyświetlenia 
strony konfiguracyjnej. 

 PIN Code Operation/Działanie kodu PIN: Wybierz 
Disable/Modify (Wyłącz/Zmień) w celu wyłączenia lub 
modyfikacji Kodu PIN. Wprowadź nowy kod PIN, po czym 
potwierdź kod w odpowiednim polu jeżeli wybrano 
Modify/Zmień. 

 PIN Code/Kod PIN: Wprowadź aktualny kod PIN w celu 
walidacji konfiguracji Kodu PIN. 

 New PIN Code/Reconfirm new PIN Code (Nowy kod 
PIN/Powtórne potwierdzenie nowego kodu PIN): 
Wprowadź nowy kod PIN i wprowadź go ponownie dla 
potwierdzenia. 

 Uwaga: kod PIN można wprowadzić 
maksymalnie trzy razy. Po trzykrotnym 
wprowadzeniu kodu PIN, przed ponownym 
wprowadzeniem kodu PIN należy wprowadzić 
kod PUK..
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Kliknij Wireless/Sieć bezprzewodowa w celu 
skonfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej. 

Basic Settings/Ustawienia podstawowe 

Kliknij Basic Settings/Ustawienia podstawowe w celu 
konfiguracji podstawowych ustawień sieci, takich jak 
Network Name (SSID)/Nazwa sieci (SSID) i 
Channel/Kanał. Na wyświetlonej stronie można także 
uruchomić lub wyłączyć funkcje sieci bezprzewodowej. 

Sieć bezprzewodowa 

 Uruchamianie (Enable) i wyłączanie (Disable) WLAN 
(Radio On/Off) 

 Kliknij RADIO OFF w celu wyłączenia usługi 
bezprzewodowej i RADIO ON w celu jej uruchomienia. 

 Konfiguracja 802.11 Mode/Procedury 802.11 
(Network Mode) 

Procedura Opis 
Wyłącznie 11b Urządzenie może pracować wyłącznie w 

standardowym trybie 802.11b pracy sieci 
low performance.

Wyłącznie 11g Urządzenie może pracować wyłącznie w 
standardowym trybie 802.11g pracy sieci 
low performance. 

Ustawienia sieci bezprzewodowej 

 

Procedura Opis 
11b/g 
procedura 
mieszana 

Urządzenie może pracować 
jednocześnie w standardowym trybie 
802.11b/g pracy sieci. 

11b/g 
procedura 
mieszana 

Urządzenie może pracować 
jednocześnie w standardowym trybie 
802.11b/g/n pracy sieci. 

 Nazwa sieci (SSID) 
 Wprowadź nazwę (SSID) swojej sieci WLAN. 

 Do identyfikacji sieci WLAN służy Service Set Identifier 
(SSID). PC i urządzenie bezprzewodowe mogą prowadzić 
przesył danych wyłącznie wtedy, gdy posiadają taki sam 
SSID. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci WLAN nie 
należy stosować domyślnego SSID. Można wprowadzić 
łańcuch znaków jako SSID, taki jak MyHome. 

 Broadcast SSID/Transmituj SSID 

5

 Uruchamianie lub wyłączanie SSID Broadcast/Transmituj 
SSID. 

 Enable/Uruchom: Urządzenie transmituje SSID sieci WLAN, 
a użytkownicy mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci 
WLAN. W takim wypadku nieuprawnieni użytkownicy także 
mogą uzyskać dostęp do WLAN z powodu transmisji SSID. 

 Disable/Wyłącz: Urządzenie nie transmituje SSID sieci 
WLAN. Przed uzyskaniem dostępu do WLAN użytkownik 
musi uzyskać SSID sieci WLAN. Umożliwia to poprawę 
bezpieczeństwa WLAN. 

Uwag
 Dla wygody użytkowników korzystających z 

sieci WLAN można wybrać Enable/Uruchom 
dla SSID Broadcast/Transmituj SSID podczas 
konfigurowania ustawień WLAN. Po 
skonfigurowaniu ustawień można wybrać 
Disable/Wyłącz w celu poprawy 
bezpieczeństwa sieci WLAN. 

 Wybierz WLAN Channel/Kanał WLAN 
 Channel/Kanał: Dotyczy kanału, na którym działa 

urządzenie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, który kanał wybrać, 
wybierz Auto Select/Wybierz automatycznie,a urządzenie 
automatycznie wyszuka odpowiedni kanał. 

WDS 

 Procedura WDS  
 Disable/Wyłącz:Wszystkie funkcje WDS zostają wyłączone. 
 Lazy Mode: Funkcja WDS jest włączona; DUT dowiaduje się 

automatycznie z pakietu WDS. 
 Repeater Mode: Włącz funkcję WDS; równorzędne WDS AP 

zostają wyszczególnione w polach AP MAC 
Address/Adresów MAC AP poniżej.  

 Encryp Mode/Procedura szyfrowania 
 None/Brak: Usługa Encryption/Szyfrowanie jest wyłączona. 
 TKIP: Wprowadź klucz szyfrujący WDS. 
 AES: Wprowadź klucz szyfrujący WDS. 

Uwag
 Zgodnie z procedurą TKIP/AES, klucz w polu 

klucza WDS powinien pozostać niezmieniony 
by WDS mógł działać. 

 Szerokość pasma kanału 
 20: Jedynie dostępne kanały mogą być używane. 
 20/40: Więcej kanałów można wybrać i używać, kiedy 

szerokość pasma przekroczy wartość 40.  

 Kanał rozszerzenia 
 Dostępne jedynie po wybraniu 20/40 w opcji Channel 

Bandwidth/Szerokość pasma kanału.
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Security Settings/Ustawienia 
zabezpieczeń 

Kliknij Security Settings/Ustawienia zabezpieczeń w 
celu wprowadzenia ustawień bezpieczeństwa i 
szyfrowania sieci, zabezpieczających przed 
nieuprawnionym dostępem i monitoringiem. 

Polityka bezpieczeństwa 

W celu podłączenia się do sieci WLAN należy upewnić 
się, że klucz bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej w 
komputerze PC użytkownika jest taki sam jak w 
urządzeniu bezprzewodowym. Klucz bezpieczeństwa 
może ochronić sieć WLAN przed nielegalnym atakiem 
cyfrowym. Klucz bezpieczeństwa urządzenia 
bezprzewodowego musi być zgodny z kluczem 
bezpieczeństwa PC użytkownika. 

 Disable/Wyłącz 
 Usługa bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej jest 

wyłączona. 

 OPEN/OTWÓRZ 
 Otwór uwierzytelnienie systemu. Użytkownik podłączający 

się do sieci WLAN może stosować WEP wyłącznie jako 
Encryption Type/Typ szyfrowania. 

 SHARED/WSPÓLNE 
 Wspólnie uwierzytelnienie klucza. Może stosować wyłącznie 

WEP. Użytkownik wchodzący do sieci WLAN musi użyć WEP 
do uwierzytelnienia. 

 WEP 
 Wireless Equivalent Privacy (WEP) jest 64-bitową lub 

128-bitową metodą szyfrowania danych. Metoda 128-bitowa 
zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa. 

 WEP Key/Klucz WEP 1~4: Można wprowadzić pięć znaków 
ASCII lub 10-znakową liczbę szesnastkową w celu 
utworzenia 64-bitowego klucza. Można także wprowadzić 
znaki 13 ASCII lub 26-znakową liczbę szesnastkową w celu 
utworzenia 128-bitowego klucza. 

 Default Key/Domyślne: Wybierz z rozwijanej listy klucz WEP, 
który będzie stosowany. 

 WPA-PSK/WPA2-PSK 
 WPA-PSK: Jest to 256-bitowa metoda szyfrowania danych, 

która przewiduje automatyczną zmianę klucza. 
 WPA2-PSK: Jest to bezpieczniejsza wersja WPA-PSK, która 

obsługuje także standard IEEE 802.11i. 
 WPA Algorithm/Algorytm WPA: TKIP, AES, i TKIPAES. 
 Pass Phrase: Można jako klucz wprowadzić 64-znakową 

wartość szesnastkową lub 8-63-znakową wartość ASCII. 
Wartość ASCII zawiera wszystkie znaki, jakie mogą zostać 
wczytane przy użyciu klawiatury PC, natomiast wartość 
szesnastkowa składa się z cyfr od 0 do 9 oraz liter od A do F. 
Można na przykład wprowadzić jako klucz wartość ASCII 
1234abcde. 

 Key Renewal Interval/Częstotliwość odnowienia klucza: 
Wartość określająca jak często klucz sieci ma być 
dynamicznie zmieniany. Wartość domyślna wynosi 3600. 

Polityka dostępu 

Znana także jako funkcja WLAN MAC Filter/Filtr 
WLAN MAC. Umożliwia kontrolę klientów i zarządzanie 
klientami wchodzącymi do sieci WLAN i poprawia 
bezpieczeństwo działania sieci WLAN. 

 Polityka 
 W tabeli poniżej przedstawiono typy Polityki: 

Polityka Opis 

Disable/Wyłącz Funkcja MAC address filter/Filtr adresu 
MAC jest wyłączona.

Allow/Pozwól Klienci posiadający adresy z listy MAC 
Addresses/Adresów MAC mogą łączyć 
się z urządzeniem poprzez sieć WLAN.

Reject/Odrzuć Klienci posiadający adresy z listy MAC 
Addresses/Adresów MAC nie mogą 
łączyć się z urządzeniem poprzez sieć 
WLAN. 

 Add a station MAC/Dodaj stację MAC 
 Wprowadź MAC addresses/Adresy MAC z listy. Urządzenie 

sprawuje kontrolę dostępu nad klientami, których adresy 
MAC znajdują się na liście. 

Advanced Settings/Ustawienia 
zaawansowane  

Kliknij Advanced Settings/Ustawienia 
zaawansowane w celu wprowadzenia szczegółowych 
ustawień sieci bezprzewodowej. Ustawienia 
zaawansowane obejmują pozycje, które są niedostępne 
ze strony Basic Settings/Ustawienia Podstawowe 
takie jak np. Beacon Interval. 

 BG Protection Mode/Tryb Ochrony BG 
 W polu BG Protection Mode należy pozostawić wartość 

domyślną Auto. Gdy urządzenie nie jest w stanie prowadzić 
transmisję do Routera w warunkach dużego obciążenia 
802.11b, stosowany będzie CTS Protection Mode/Tryb 
Ochrony CTS. Funkcja ta wzmacnia zdolność Routera do 
wychwytywania wszystkich transmisji Wireless-G, ale silnie 
przy tym wpływa na wydajność. 

 Beacon Interval/Czas pomiędzy sygnałami 
identyfikacji 

 Oznacza częstotliwość wysyłania ramek Beacon przez 
Access Point w celu synchronizacji pracy sieci 
bezprzewodowej. Czas pomiędzy sygnałami czas pomiędzy 
wysłaniem ramek Beacon przez tę jednostkę w trybie AP lub 
AP+WDS. Zalecane domyślne ustawienie to 100 milisekund. 
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Uwag

ramce. 

 Fragment Threshold/Próg fragmentacji 
 Określa maksymalny poziom osiągany podczas przesyłania 

informacji, zanim pakiety zostaną podzielone na mniejsze 
fragmenty (i wysłane w kilka pakietach zamiast w jednym 
bloku). Niskie ustawienie stosuje się w obszarach o słabej 
komunikacji i wysokim poziomie zakłóceń radiowych. Funkcja 
ta może pomóc w podniesieniu wydajności sieci. 

 RTS Threshold/Próg RTS 
 Próg RTS określa minimalną liczbę bajtów, dla którego jest 

włączany mechanizm RTS przed wysłaniem pakietu. Niska 
wartość Progu RTS może być przydatna w obszarach, w 
których do urządzenia podłączona jest duża liczba urządzeń 
klientów lub w obszarach, w których odległości między 
klientami są duże i ich urządzenia mogą wykryć urządzenie, 
ale nie siebie nawzajem. Ustawienia mieszczą się w 
przedziale od 0 do 2347 (jednostki: bity). 

 TX Power 
 Wartość domyślna TX power wynosi 100%. W celu skrócenia 

odległości i zasięgu sieci bezprzewodowej należy 
wprowadzić niższą wartość, co spowoduje zmniejszenie 
zasilania transmisji fal radiowych. Na przykład wprowadzenie 
wartości 80 oznacza zastosowanie 80% TX power. 

 Country Code/Kod kraju 
 Jest to parametr stosowany do identyfikacji kraju lub okręgu. 

Poszczególne kraje lub okręgi posługują się różnymi 
standardami wykorzystania kanałów.  

 Wybrany kanał musi być ograniczony dla 
urządzeń sprzedawanych w USA lub w 
Kanadzie dla kanałów od 1 do 11. 

 Należy wyłączyć kod kraju (firmware) dla 
urządzeń sprzedawanych do USA lub Kanady. 

Station List/Wykaz stacji  

Kliknij Station List/Wykaz Stacji w celu monitorowania 
stacji powiązanych z tym AP. 

 Data Beacon Rate (DTIM)/Częstotliwość pakietów 
DTIM 

 Skrót od Delivery Traffic Indication Map. Alarmuje klientów, 
że ramki typu broadcast i multicast buforowane w AP zostaną 
dostarczone niezwłocznie po transmisji ramek Beacon. 
Wartość waha się w przedziale od 1 do 255. AP sprawdzi 
dane buforowane zgodnie z tą wartością. Na przykład wybór 
"1"oznacza sprawdzenie buforowanych danych w każdej 
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Kliknij Security & NAT w celu konfiguracji ustawień 
firewalla i NAT. 

 Bezpieczeństwo & NAT

Firewall Settings/Ustawienia firewall'a 

Kliknij Firewall Settings/Ustawienia firewalla w celu 
konfiguracji funkcji związanych z firewall'em. 

 SPI Firewall 
 W ustawieniach domyślnych firewall SPI jest uruchomiony. W 

celu wyłączenia funkcji firewall wybrać Disable/Wyłącz i 
kliknąć Apply/Zastosuj; należy jednak pamiętać, że zdjęta 
wtedy zostanie ochrona firewall i nie będą realizowane żadne 
inspekcje pakietów ani funkcje filtrowania.. 

 Ping z WAN Filter/Filtra WAN 
 W ustawieniach domyślnych ta funkcja jest uruchomiona. W 

celu uruchomienia ping z WAN wybrać Disable/Wyłącz i 
kliknąć Apply/Zastosuj. 

MAC/IP/Port Filtering/Filtry ruchu 
MAC/IP 

Kliknij MAC/IP/Port Filtering w cełu ustawienia zasad 
działania filtrów zabezpieczających przed wirusami, 
robakami i szkodliwą działalnością przez internet. 

Wybrać Always/Zawsze w celu uruchomienia 
konfiguracji usług filtra. Wartość domyślna to 
Never/Nigdy; na tej stronie nie można dodawać 
żadnych zasad filtrowania. 

1

Wprowadź następujące wymagane wartości: 2

 Source MAC Address/Źródłowy adres MAC: w celu 
określenia MAC address/Adresu MAC, z którego wysłana 
zostanie odmowa transmisji danych. 

 Destination/Source IP Address/Docelowy/Źródłowy 
adres IP:w celu określenia adresu IP, z którego wysłana 
zostanie odmowa transmisji danych. 

 Protocol/Protokół: W tym wypadku zapewnia trzy domyślne 
procedury poziomów bezpieczeństwa do wyboru. 

 Dest/Source Port Range: Zakres portu wynosi od 0 do 
65535. Ustawić punkt początkowy i punkt końcowy 
Filtrowania. 

Kliknij Add/Dodaj w celu utworzenia zasady filtrowania 
lub Cancel/Odrzuć w celu skasowania poprzednich 
ustawień lub Delete Selected/Skasuj wybrane po 
dokonaniu wyboru w celu skasowania zasady filtrowania. 

3 
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Port Forwarding 

Kliknij Port Forwarding w celu konfiguracji serwera 
wirtualnego i umożliwienia komputerom zewnętrznym 
dostępu do usług WWW, FTP lub innych usług, 
świadczonych przez LAN.  

Wybierz Enable/Uruchom z listy rozwijanej w celu 
uaktywnienia konfiguracji serwera wirtualnego. 
Wartością domyślną jest Disable/Wyłącz. 

Wybierz z listy zdefiniowanych usług dla serwera 
wirtualnego. Alternatywnie wybierz 
Protocol/Protokół który będzie używany przez 
usługi zdefiniowane przez użytkownika; następnie 
ustaw wartości początkowe i końcowe portu w polu 
Port Range/Zakres portu. 

Wprowadź Internal IP Address/Wewnętrzny adres 
IP PC klienta sieci LAN, który będzie świadczyć 

 

2 

1 

3 

DMZ 

Kliknij DMZ w celu konfiguracji adresów IP DMZ.  

Jeżeli PC użytkownika nie może uruchomić aplikacji 
sieciowych poprzez urządzenie, to można tak ustawić 
komputer, by uzyskał nieograniczony dostęp do 
internetu przez konfigurację adresu IP komputera w 
strefie zdemilitaryzowanej (DMZ).  

Komputer działający w strefie zdemilitaryzowanej DMZ 
nie jest chroniony przez firewall. Z tej przyczyny taki 
komputer jest narażony na atak i może narazić inne 
komputery działające w sieci domowej na ryzyko. 

Ustaw Status DMZ na Enable/Uruchom lub 
Disable/Wyłącz w celu włączeniu/wyłączeniu usługi 

1

usługi wirtualnego serwera. 

Kliknij Add/Dodaj w celu stworzenia wirtualnego 
serwera lub Cancel/Odrzuć w celu skasowania 
poprzednich ustawień lub Delete Selected/Skasuj 
wybrane po wybraniu danej wartości w celu 
skasowania serwera wirtualnego. 

4

DMZ. 

Wprowadź lokalny adres IP komputera, określony 
jako host DMZ. 

Kliknij przycisk Apply/Zastosuj w celu 
potwierdzenia ustawienia lub Cancel/Odrzuć w celu 
skasowania poprzednich ustawień. 

3 

2

 
 

Kliknij Administration/Administracja w celu 
skonfigurowania funkcji administracyjnych urządzenia. 

Administracja

Management/Zarządzanie 

Kliknij Management/Zarządzanie w celu konfiguracji 
ustawień administracyjnych, takich jak modyfikacja 
rachunku czy Remote Management/Zdalne 
zarządzanie. 

Ustawienia Administratora 

W razie potrzeby zmiana nazwy Konta i Hasła.  

Wprowadź nowe hasło ponownie w polu Re-enter 
Password/Ponownie wprowadź hasło.  

Kliknij Apply/Zastosuj w celu zapisania konfiguracji 
lub Cancel/Odrzuć w celu skasowania nowych 
ustawień. 

Remote Management/Zdalne zarządzanie 

Wybierz Enable/Uruchom lub Disable/Wyłącz w 
celu uruchomienia lub wyłączenia usługi HTTP 
Remote Access/Zdalny dostęp. 

1

1 

2 

3 

7
Zachowaj wartość domyślną lub wprowadź Remote 
Port/Port zdalny jeżeli usługa jest uruchomiona. 

2

Kliknij Apply/Zastosuj w celu zapisania konfiguracji 
lub Cancel/Odrzuć w celu skasowania nowych 
ustawień.  

3

Log 

Kliknij Log w celu konfiguracji usługi log systemu. 

Wybierz Enable/Uruchom lub Disable/Wyłącz w 
celu uruchomienia lub wyłączenia usługi log 
systemu.  

1

Kliknij Apply/Zastosuj w celu zapisania konfiguracji. 2

Jeżeli usługa Log została uruchomiona, można 
kliknąć przycisk Refresh/Odśwież w celu 
aktualizacji informacji w logu lub przycisk 
Clear/Wyczyść w celu skasowania informacji w 
funkcji Log lub przycisk Save/Zapisz w celu 
zapisania informacji log w lokalnym komputerze PC 
lub przycisk Debug w celu zapisania informacji o 
debugowaniu w lokalnym komputerze PC. 

3
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Kliknij przycisk Upgrade/Aktualizuj w celu 
rozpoczęcia procesu. 

Poczekaj aż proces się zakończy i ponownie się 
zaloguj. 3

System 

Kliknij System w celu konfiguracji usług 
konfiguracyjnych systemu, takich jak aktualizacja 
oprogramowania firmowego, przywrócenie domyślnych 
ustawień producenta czy ponowne uruchomienie 
systemu. 

Aktualizacja oprogramowania firmowego 

Kliknij przycisk Browse/Przeglądaj w celu 
zlokalizowania nowego oprogramowania firmowego 
do aktualizacji. 

1 

2

Przywracanie Factory Defaults/Domyślnych 
ustawień producenta 

Kliknij przycisk Factory Defaults/Domyślne 
ustawienia producenta w celu przywrócenia 
wartości domyślnych ustawień urządzenia. 

Poczekaj aż proces się zakończy i ponownie się 
zaloguj.  

Reboot/Ponowne uruchomienie systemu 

1

Kliknij przycisk Reboot/Ponowne uruchomienie 
systemu w celu rozpoczęcia procesu. 

1

2

2

Poczekaj aż proces się zakończy i ponownie się 
zaloguj.  

Język systemu 

Wybierz z rozwijanej listy język strony GUI. 

 

Kliknij przycisk Advanced/Zaawansowane w celu 
konfiguracji funkcji Advanced Routing and 
UPnP/Zaawansowany Routing i UPnP. 

Advanced Routing/Zaawansowany 
routing 

Kliknij przycisk Advanced Routing/Zaawansowany 
routing w celu konfiguracji tabeli routingu. Static IP 
Routing/Statyczny Routing IP jest ścieżką definiowaną 
ręcznie, która określa ścieżkę przesyłu danych. Jeżeli 
lokalna sieć użytkownika składa się z wielu podsieci, to 
warto określić ścieżkę routing w tabeli routingu. 

Wprowadź następujące wymagane wartości: 

 Destination: wyświetla adresy IP do których mają zostać 
wysłane pakiety danych. 

 Host/Net: Wybierz Host w celu określenia IP Hosta w polu 
Destination do którego pakiety danych mają zostać wysłane; 
w przeciwnym wypadku wybierz Net w celu określenia IP 
sieci w polu Destination do którego pakiety danych mają 

Zaawansowane

zostać wysłane, poczym wprowadź wartość Subnet Mask. 

 Subnet Mask: Wprowadź wartość w tym polu, jeżeli wybrano 
Net w polu Host/Net. 

1 

 

 Gateway: Podaj informacje na temat bramki, przez którą 
będą przepływać dane. 

 Interfejs: Podaj informacje na temat interfejsu, przez który 
będą przepływać dane. 

Kliknij Apply/Zastosuj w celu potwierdzenia 
dodania statycznego routingu lub Cancel/Odrzuć w 
celu skasowania wcześniejszych ustawień lub 
Delete Selected/Skasuj wybrane po wybraniu 
konkretnego wpisu w celu skasowania statycznego 
routingu. 

2

UPnP 

Usługa Universal Plug and Play (UPnP) umożliwia 
użytkownikom sieci kontrolę parametrów sieciowych 
urządzenia w celu realizacji inteligentnego połączenia.  

Ustaw Status UPnP na Enable/Uruchom lub 1

2

8

Disable/Wyłącz w celu włączeniu/wyłączeniu usługi 
UPnP.  

Kliknij Apply/Zastosuj. 
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Problemy 
Co zrobić, jeżeli PC w sieci LAN nie może 
połączyć się z internetem? 

Jeżeli dioda zasilania (Power) jest wyłączona, to należy 
sprawdzić, czy zasilacz został prawidłowo podłączony. 

Jeżeli dioda USB jest wyłączona, to należy sprawdzić, 
czy karta danych została prawidłowo podłączona.  

Jeżeli wskaźnik siły sygnału na stronie jest wyłączony, to 
należy sprawdzić, czy dany obszar znajduje się w 
zasięgu sieci. 

Jeżeli obszar nie znajduje się w zasięgu sieci, to należy 
sprawdzić wskaźnik na interfejsie Ethernetu.  

Jeżeli wskaźnik na interfejsie Ethernetu miga, to 
odpowiedni interfejs Ethernetu jest prawidłowo 
podłączony. Jeżeli wskaźnik jest wyłączony, to należy 
sprawdzić czy odpowiednie łącze eternetowe jest 
właściwe.  

Podczas łączenia się z internetem przez urządzenie 
należy skonfigurować właściwą nazwę użytkownika i 
hasło PPP. Sprawdzić, czy te dane są właściwe, 
szczegóły patrz "3.5G Client".  

1 

2 

3 

4 

5 

Jeżeli usługa DHCP została wyłączona, a komputer PC 
uzyska adres IP dynamicznie, to PC nie będzie w stanie 
połączyć się z internetem. Można zmienić tryb pracy na 
ręczne przypisanie adresu IP. Patrz "Configuring the 
Network Connection." (Konfiguracja połączenia 
sieciowego)  

Sprawdzić czy sterownik adaptera sieciowego został 
prawidłowo zainstalowany.  

Jeżeli opisana powyżej metoda nie rozwiązuje problemu, 
należy skontaktować się z dostawcą usług 
internetowych. 

Co zrobić, jeżeli komputer PC w sieci WLAN nie 
może połączyć się z siecią WLAN? 

8

7

9

Jeżeli w pobliżu urządzenia znajdują się interfejsy lub 
osłony, to skorygować położenie urządzenia. Przy 

1

6 

9

wysokiej sile sygnału można przejść do następnego 
kroku. 

Sprawdzić i zapisać następujące dane na adapterze 
sieci komputera PC użytkownika: SSID, typ Szyfrowania 
i klucz.  

Sprawdzić i zapisać następujące dane na urządzeniu: 
SSID, rodzaj Szyfrowania i klucz.  

3 

2

czym wybierz Modify. 

Wybierz Decimal, wprowadź 65535 w polu tekstowym 
Value data, po czym kliknij OK. 

Dla wartości DWORD w DefaultRcvWindow 
przeprowadzić takie same działania, jak dla 
TcpWindowSize. 

8 

odpowiada adresom z listy adresów MAC drugiego 
urządzenia. Szczegółowe informacje patrz "WDS." 

Co się stało, jeżeli siła sygnału jest normalna, ale 
szybkość pobierania jest niska ? 

W takim wypadku należy ustawić w następujący sposób 

wartość rejestru:  

Wybierz Start > Run. 1

Porównać z zarejestrowanymi danymi. SSID adaptera 
sieci może być ANY/DOWLNY lub taki sam, jak na 
urządzeniu. Typ i klucz WEP na adapterze sieciowym i 
urządzeniu powinny być identyczne. W przeciwnym 
wypadku należy zmienić dane na adapterze sieciowym. 

Co się stanie, jeżeli mostkowanie pomiędzy 
dwoma urządzeniami okaże się nieskuteczne? 

Upewnić się, czy oba urządzenia działają na tym samym 
kanale. Szczegółowe informacje patrz "Selecting a 
WLAN Channel/Wybór kanału WLAN ."  

Upewnić się, czy adres MAC na jednym urządzeniu 

4 

1 

2 

Wprowadź regedit w polu tekstowym Open, po czym 
kliknij OK. 

2

3 Wybierz parametry w następującej ścieżce: 
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlS
et\Services\Tcpip. 

Wybierz Edit > New > DWORD Value. 4
Zastąp New Value #1 na TcpWindowSize. 5
Kliknij prawym przyciskiem myszy TcpWindowSize, po 6

7

22 23



 
 

 

3G the Third Generation

AP Access Point

APN Access Point Name 

CDMA Code Division Mutiple Access 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

DNS Domain Name System 

EDGE Enhanced Data rates for GSM 
Evolution 

GSM Global System for Mobile 
Communications 

GPRS General Packet Radio Service 

HSPA High Speed Packet Access 

HSDPA High Speed Downlink Packet Access

IP Internet Protocol 

 LAN Local Area Network 

LED Light-Emitting Diode 

WAN Wide Area Network

Wi-Fi Wireless Fidelity 

WLAN Wireless Local Area Network 

NAT Network Address Translation 

UMTS Universal Mobile 
Telecommunications System 

Stosowane 
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