
 

Przygotowanie urządzenia: 

Krok 1 
Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych 
naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia 
przez około 10 sekund do momentu zapalenia się wszystkich diod. 
 
Krok 2 
Podłączyć kablem Ethernet komputer oraz TL-WA850RE. 
 
Krok 3 
Wyłączyć połączenie sieci bezprzewodowej na tym komputerze - jeżeli jest to laptop to może 
on posiadać przycisk, który wyłącza połączenia bezprzewodowe. Jeżeli nie ma takiej 
możliwości należy to zrobić w systemie operacyjnym, np.  Windows. 
 
Proszę otworzyć: 
Windows XP: Start->Panel sterowania->Połączenia sieciowe.  
Windows Vista: Start -> Panel sterowania -> Centrum sieci i udostępniania i wybrać 
Zarządzaj połączeniami sieciowymi 
Windows 7: Start -> Panel sterowania -> Sieć i Internet -> Centrum sieci i udostępniania i 
wybrać Zmień ustawienia karty sieciowej 
 
Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać 
Wyłącz. 
 
Dzięki temu będziemy mieć pewność, że po nawiązaniu połączenia sygnał przechodzi przez 
wszystkie punkty czyli Komputer -> TL-WA850RE -> Netiaspot -> Internet 
 
Konfiguracja urządzenia: 

Krok 1 
Należy otworzyć przeglądarkę Internetową (np. domyślny program Internet Explorer), w 
pasku adresu – pasku u góry okna przeglądarki, po lewej stronie - należy wpisać: 
192.168.0.254 i nacisnąć klawisz Enter. 
Pojawi się okno z pytaniem o nazwę użytkownika i hasło. W oba pola należy wpisać słowo: 
admin i nacisnąć klawisz Enter. 
 
Krok 2 
Po zalogowaniu się nacisnąć EXIT. 

 



 

 
Krok 3 
Następnie proszę przejść po lewej stronie menu do zakładki Network i uzupełnić pola tak jak 
na obrazku poniżej: 

 
Zatwierdzić przyciskiem SAVE i potwierdzić okno, które się pojawi przyciskiem OK.  
Spowoduje to uruchomienie ponowne tego wzmacniacza sygnału. 
 
Krok 4 
Po ponownym uruchomieniu urządzenia należy się ponownie zalogować na jego stronę 
konfiguracyjną pod nowym adresem IP tzn. 192.168.1.250 . Jeżeli nie pojawi się okno 
logowania należy zalogować się tak jak jest to opisane w Konfiguracji urządzenia w kroku 1 
wpisując w pasku adresu: 192.168.1.250 
Następnie po lewej stronie w menu wybrać zakładkę DHCP i uzupełnić tak jak na obrazku 
poniżej: 
 

 
 
Zapisać przyciskiem Save. 
 
 
 
 
 



 

Krok 5 
Otworzyć po lewej stronie zakładkę Wireless. Na środku strony w polu Operation Mode 
wybrać Range Extender Mode 1, w polu Region wybrać Poland. 
Nacisnąć przycisk Survey, który wyświetli dostępne sieci bezprzewodowe. 
Wybrać sieć bezprzewodową rozgłaszaną przez Netiaspot i nacisnąć przycisk Connect. 
Zatwierdzić przyciskiem SAVE. 

 
 
Krok 6 
Wybrać po lewej stronie z menu Wireless Security, następnie należy zaznaczyć rodzaj 
zabezpieczeń ustawiony na routerze Netiaspot.  
A) Jeżeli przy kluczu zabezpieczeń podanym na urządzeniu Netiaspot napisane jest 
Klucz WEP należy zaznaczyć opcję WEP, w polu Key Type z prawej strony pola Key 1 
należy wybrać 128bit, a w polu WEP Key wpisać klucz – hasło do sieci bezprzewodowej 
używane do łączenia innych urządzeń do Netiaspotu – nie wpisując spacji

 



 

B) Jeżeli przy kluczu zabezpieczeń podanym na urządzeniu Netiastpot napisane jest 
WPA Key należy zaznaczyć opcję WPA/WPA2 – Personal (Recommended) i w polu PSK 
Password wpisać podany na routerze Netiaspot klucz – hasło do sieci bezprzewodowej 
używane do łączenia innych urządzeń do Netiaspotu – nie wpisując spacji. 

 
 

W obu przypadkach zmiany należy zapisać naciskając przycisk Save. 

Krok 7 
Ostatnim krokiem będzie włączenie sieci bezprzewodowej na komputerze, z którego była 
przeprowadzona konfiguracja: 
Windows XP: Start->Panel sterowania->Połączenia sieciowe.  
Windows Vista: Start -> Panel sterowania -> Centrum sieci i udostępniania i wybrać 
Zarządzaj połączeniami sieciowymi 
Windows 7: Start -> Panel sterowania -> Centrum sieci i udostępniania i wybrać Zmień 
ustawienia karty sieciowej 
 
Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać 
Włącz. 
 

 

 

 

 



 

Konfiguracja urządzenia Netiaspot 

Należy wyłączyć serwer DHCP na routerze Netiaspot. 
Informacje jak należy to zrobić można znaleźć w instrukcji do tego urządzenia dostępnej pod 
adresem: 
 
http://www.netia.pl/files/_netia_spot/instrukcja_obslugi_panelu_konfiguracyjnego.pdf 
 
w rozdziale 5.6. Konfiguracja dystrybucji adresów IP (DHCP) od strony 88. 
 
 

Po wykonaniu powyższych kroków będzie możliwość korzystania z Internetu jak i z sieci 
lokalnej zarówno bezprzewodowo jak i za pomocą kabla Ethernet z dowolnego urządzenia 
podłączonego zarówno do Netiaspotu jak i do naszego wzmacniacza TL-WA850RE. 

 


