
TPLINK 3420/3220 quick install
Instalacja urządzenia
1. Podłącz router do sieci lokalnej do złącza WAN, oraz swojego komputera do portu LAN
2. Następnie zmień w swoim komputerze ustawienia TCP/IP. Start->Ustawienia->Połączenia
sieciowe->właściwości->protokół TCP/IP-> właściwości. Następnie wpisz adres IP
192.168.1.5 maska podsieci 255.255.255.0, brama domyślna 192.168.1.1, DNS
194.204.159.1, 194.204.152.34.

3. W celu sprawdzenia czy router jest poprawnie podłączony należy kliknąć:
START -> uruchom... , tam wpisać komendę CMD i wcisnąć enter
W oknie konsoli MS-DOS wpisać “ping 192.168.1.1” jeśli pojawi się ekran podobny do
tego poniżej (Odpowiedz z 192.168.1.1 ... ) oznacza że konfiguracja jest poprawna. Inaczej
powtórzyć powyższe kroki.



Konfiguracja Routera
1. Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1 i
naciśnij Enter pojawi się okno logowania do routera

Login: admin    Hasło: admin

2. Po pomyślnym zalogowaniu, można kliknąć przycisk Quick Setup, aby przejść do konfiguracji 
urządzenia.

3. Kliknij przycisk Next, a następnie pojawi się wybór opcji dostępu do internetu. Wybierz 
prawidłowy typ dostępu do Internetu, a następnie kliknij przycisk Next. konfiguracja dla każdego 
trybu jest bardzo zbliżona. W tym przypadku wybieramy 3G Preferred, klikamy ponownie 
przycisk Next.

3G Preferred
W tym trybie ,router będzie się łączył w pierwszej kolejności z siecią 3G WAN. Jeśli wystąpi 
problem z połączeniem 3G WAN, router przełączony się na port WAN. 

3G Only
W tym trybie, router będzie próbował uzyskać dostęp tylko do sieci 3G WAN. Port WAN jest 
wyłączony.



WAN Preferred
W tym trybie ,router będzie się łączył w pierwszej kolejności z siecią na porcie WAN. Jeśli wystąpi 
problem z połączeniem WAN, router automatycznie przełączony się na sieć 3G WAN. 

WAN Only
W tym trybie, router będzie próbował uzyskać dostęp tylko do sieci WAN. 3G WAN jest 
wyłączony.

4. Przechodzimy do kolejnego okna konfiguracji 3G.



• Location – Wybierz lokalizację, w której będziesz korzystać z sieci 3G.
• Mobile ISP – Wybór operatora sieci 3G.
• Username & Password -  nazwa użytkownika i hasło potrzebne, aby korzystać z usług 

internetowych danego operatora.

5. Pojawiło się okno WAN Connection Type, wybieramy opcje Auto-Detect, następnie przycisk 
klikamy Next.

6. Przechodzimy do okna Wireless.



Wireless Radio - włączamy lub wyłączamy Radio.
SSID - Nazwa sieci WAN.
Region – Kraj w którym działa nasza sieć
Channel – Wybór kanału na którym działa sieć
Mode – Standard sieci
Channel Width – Szerokość kanału
Max Tx Rate – Możliwość ograniczenia maksymalnego transferu radiowego.
Wireless Security – Wybór rodzaju zabezpieczenia
PSK Password – Hasło dostępowe, aktywne przy zabezpieczeniu WPA-PSK/WPA2-PSK.

7. Po poprawnej konfiguracji powinno wyświetlić się okno Quick Setup – Finished

8. Klikamy przycisk Finish. Następnie urządzenie powinno nas poprosić o Restart, klikamy 
przycisk Reboot.

UWAGA !!! - DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA WYMAGANE JEST 
WYŁĄCZENIE HASŁA PIN


