
TP-LINK 8960 Quick Install
(na przykładzie Neostrady)

Podłączenie urządzenia

Konfiguracja połączenia xDSL
Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz  “http://192.168.1.1/” i 

naciśnij klawisz Enter. Pojawi się okno logowania do routera:

http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/


1. W polu “Nazwa użytkownika” wpisz “admin”. W polu “Hasło” wprowadź również “admin” 
po czym naciśnij przycisk “OK”. Wyświetlony zostanie panel administracyjny routera.

2. Przejdź do zakładki “Quick Setup” w celu skonfigurowania routera pod Neostradę.



3. Pole “VPI” powinno mieć wartość “0”, a pole “VCI” wartość “35”.

4. Z listy rozwijanej “WAN Link Type” wybierz “PPPoA”.

5. Jako “Encapsulation Mode” wybierz z listy rozwijanej “VC/MUX”.

6. W polu  “PPP Username”  wpisz nazwę użytkownika,  a  w polu “PPP Password”  hasło 
otrzymane od dostawcy internetu.

7. W polu “DNS Settings” zaznacz opcję “Obtain Automaticlly”.

8. Pozostałe pola pozostaw puste i/lub niezaznaczone.

9. Naciśnij przycisk “Next”.

10. W pole “SSID” wpisz identyfikator sieci bezprzewodowej.

11. W celu zabezpieczenia  sieci  Wi-Fi  z  listy  rozwijanej  “Network Authentication” wybierz 
opcję “WPA2-PSK”, co zapewni szyfrowanie połączenia.

12. Pole “WPA Pre-Shered Key” wypełnij hasłem dostępowym do sieci bezprzewodowej.

13. Naciśnij przycisk “Save”.



14. Wprowadzone ustawienia zaczną obowiązywać dopiero po restarcie urządzenia, co można 
zrobić naciskając przycisk “Reboot”. Restart potrwa ok. 2 minut.

15. Poprawność  skonfigurowanego  połączenia  z  internetem  można  sprawdzić  w  zakładce 
“Device Info”->”WAN”.

Konfiguracja połączenia WAN przez port Ethernet
W  celu  skonfigurowania  połączenia  z  internetem  przez  sieć  LAN  przejdź  do  zakładki 

“Advanced Setup”->”WAN Services”.



1. Zaznacz wszystkie połączenia oznaczone jako “atmX” (gdzie X to cyfra) i naciśnij przycisk 
„Remove”. Spowoduje to usunięcie tych, zbędnych, połączeń.

2. Przejdź do zakładki „LAN Ports”.



3. Zaznacz pole „ENET(1-4)” i naciśnij przycisk „Save/Apply”.

4. Przejdź do zakładki „Layer2 Interface”->”ETH Interface” i naciśnij przycisk „Add”.



5. Z listy rozwijanej „Select a ETH port” port, który będzie podłączony do sieci LAN. Ostatnia 
cyfra nazwy odpowiada oznaczeniu portu na obudowie urządzenia. Zalecanymi portami są 1 
lub 4, co ułatwia późniejsze użytkowanie.

6. Resztę ustawień pozostaw bez zmian Następnie naciśnij przycisk „Apply/Save”.

7. Przejdź do zakładki „WAN Service”.



8. Z listy rozwijanej „Select WAN Service Interface” wybierz nazwę portu podłączonego do 
sieci LAN (powinien być tylko jeden, ten sam który został wybrany w kroku 5).

9. Naciśnij przycisk „Next”.



10. W polu „Select WAN service type” wybierz opcję „IP over Ethernet” i naciśnij  przycisk 
„Next”.



11. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja ”Obtain an IP address autamaticlly”, a resztę pól 
pozostaw pustą (zazwyczaj jest to najlepszy wybór).

12. Naciśnij przycisk „Next”.



13. Zaznacz  pola  „Enable  NAT”  oraz  „Enable  Fullcone  NAT”  (zazwyczaj  jest  to  najlepszy 
wybór).

14. Naciśnij przycisk „Next”.



15. Upewnij się, że w polu „Selected WAN Interface” jest wybrany port podłączony do sieci 
LAN.

16. Naciśnij przycisk „Next”.



17. Zaznacz  opcję  „Obtain  DNS  info  from  a  WAN  interface”  (zazwyczaj  jest  to  najlepszy 
wybór).

18. Naciśnij przycisk „Next”.

19. Aby zastosować wprowadzone ustawienia naciśnij przycisk „Apply/Save”.

20. Podłącz  kabel  od  sieci  LAN  do  wybranego  portu  i  sprawdź  działanie  interfejsu  WAN 
przychodząc do zakładki „Device Info”->”WAN”. Powinien znajdować się tam jeden wpis.

Uwagi
W specyficznych sytuacjach dostawcy internetu mogą blokować podłączanie routerów do 

sieci. W takim przypadku pomocne może być klonowanie adresu MAC karty sieciowej komputera. 
Żeby tego dokonać należy udać się do zakładki „Advanced Setup”->”MAC Address Clone”.



W polu obok nazwy połączenia WAN należy wpisać adres MAC karty sieciowej komputera, 
z którego chcemy korzystać z internetu.



Uwagi

Zalecamy  zmianę  domyślnego  konta  użytkownika  oraz  hasła  do  niego  w  celu 
zabezpieczenia  routera  przed  zmianą  ustawień przez  osoby niepowołane.  W tym celu  wejdź w 
zakładkę “Management”->”Access Control”.

W polu “Username” wybierz konto “admin”. W polu “Old Password” wpisz aktualne hasło 
do  konta  administratora  (domyślnie  “admin”).  Teraz  w  pola  “New  Password”  oraz  “Confirm 
Password” wprowadź nowe hasło po czym naciśnij przycisk “Save/Apply”.



Ustawienia sieci bezprzewodowej
Ustawienia sieci bezprzewodowej można zmieniać w zakładce “Wireless”.

• “Enable Wireless” - włącza lub wyłącza obsługę sieci bezprzewodowych.
• “Hide Access Point” - ukryj punkt dostępowy, powoduje, że sieć bezprzewodowa jest 

niewidoczna i żeby można było się z nią połączyć trzeba znać jej nazwę (SSID).
• “Clients Isolation” - uniemożliwia bezpośrednie połączenia pomiędzy komputerami 

podłączonymi do sieci bezprzewodowych.
• “SSID” - nazwa sieci bezprzewodowej.
• “Country” - kraj w którym będzie działać sieć bezprzewodowa. Zaleca się wybranie z listy 

rozwijanej pozycji “Poland”.

Opcje zabezpieczeń są dostępne w zakładce “Security”.



• “Network Authentiaton” - sposób autentykacji komputerów podłączających się do sieci. 
Zalecanym opcją jest “WPA2-PSK”, która bardzo dobrze zabezpiecza sieć.

• “WPA Pre-Shered Key” - pole to umożliwia zmianę klucza szyfrującego. Obecny klucz 
można podejrzeć klikając w link “Click here to display”.

Opcje zaawansowane sieci bezprzewodowej dostępne są w zakładce “Advanced”



• “Channel” - umożliwia wybór kanału na który ma działać sieć bezprzewodowa. Jeżeli w 
okolicy działa wiele sieci, zmiana kanału może polepszyć działanie tworzonej sieci.

• “Mode” - określa które z trybów sieci Wi-Fi będzie obsługiwany przez punkt dostępowy.
• “Transmit Power” - pozwala na ustalenie mocy sygnału nadawania urządzenia. Może to 

posłużyć do ograniczenia zasięgu sieci do mniej więcej określonego obszaru (np. biura).


	TP-LINK 8960 Quick Install
	Podłączenie urządzenia
	Konfiguracja połączenia xDSL
	Konfiguracja połączenia WAN przez port Ethernet
	Uwagi
	Uwagi
	Ustawienia sieci bezprzewodowej


