
Podłączanie sprzętu1

Bezprzewodowy router z funkcją AP i klienta WISP

Kon�guracja w systemie Windows z użyciem oprogramowania instalacyjnego2

7106504098

Zawartość opakowania

Płyta CD

1 Włóż płytę CD do napędu CD-ROM.

2 Wybierz TL-WR843ND a następnie Easy Setup 
Assistant (Kreator łatwej instalacji).

3 Wybierz START aby rozpocząć kon�gurację.

4 Podłącz router do komputera i włącz jego zasilanie. 
Naciśnij NEXT (DALEJ) .

5 Przełącz tryb działania na WISP. Naciśnij NEXT (DALEJ) 
aby kontynuować.
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Kabel Ethernet

TL-WR843ND

Zasilacz

Jeżeli używasz komputera z systemem MAC OS/Linux lub komputera z systemem Windows bez napędu umożliwiającego uruchomienie płyty mini CD przejdź do sekcji Dodatek 1.

(Ciąg dalszy na następnej stronie)
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Pasywny injector PoE

Instrukcja szybkiej instalacji

1

Upewnij się, że przełącznik trybu działania znajduje się w pozycji WISP.

Podłącz komputer kablem Ethernet do jednego z portów LAN routera.
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1. Zalecane jest umieszczenie routera z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak wentylatory su�towe, 
    kuchenki mikrofalowe oraz stacje bazowe telefonów bezprzewodowych.
2. Jeżeli odległość pomiędzy gniazdkiem zasilającym a routerem jest zbyt duża, można dostarczyć zasilanie za pomocą kabla Ethernet i 
    pasywnego injectora PoE.                 

Sygnał sieci 
bezprzewodowej

Podłącz przewód do gniazda POWER (ZASILANIE) z tyłu routera a wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Następnie wciśnij 
przycisk ON/OFF na routerze.

Na przykładzie opisujemy sposób kon�gurowania routera w trybie Client Router (WISP)(Router - klient WISP). Kon�guracja pozostałych 
trybów routera opisana jest w instrukcji dołączonej na płycie CD.

ROUTER WISP
WPS/
RESETINTERNET

Wprowadź hasło docelowej sieci bezprzewodowej. 
Najczęściej jest ono dostarczane przez dostawcę 
Internetu. Naciśnij NEXT (DALEJ).

Wybierz typ połączenia otrzymany od dostawcy Internetu i 
naciśnij NEXT (DALEJ). Na przykładzie opisana jest 
kon�guracja połączenia typu Dynamic IP(Dynamiczne IP).

Po sprawdzeniu połączenia oraz statusu diod wybierz 
sieć do której router ma się połączyć. Możesz także 
wpisać nazwę sieci ręcznie. Naciśnij NEXT (DALEJ).
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Uwaga: Na ilustracjach pokazane jest urządzenie model TL-WR843ND.



Kon�guracja w systemie Windows z użyciem 
oprogramowania instalacyjnego2

Możesz też kliknąć na link prowadzący do WEB management 
interface (strony zarządzania routerem) przez interfejs HTTP aby 
wprowadzić bardziej zaawansowane ustawienia.
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10 Wprowadź łatwą do zapamiętania nazwę dla lokalnej 
sieci bezprzewodowej  (SSID) routera, naciśnij NEXT 
(Dalej).

11 Wybierz typ zabezpieczeń i ustal hasło dla lokalnej sieci bezprze-
wodowej. Zamiast domyślnego hasła możesz wprowadzić własne, 
o długości 8-63 znaków. Naciśnij NEXT (Dalej).

Dodatek 1: Kon�gurowanie routera przez stronę kon�guracyjną
(dla użytkowników systemów MAC OS X/Linux lub systemu Windows bez możliwości uruchomienia płyty mini CD)
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Jeżeli jest to wymagane do uzyskania dostępu do 
Internetu, możesz teraz sklonować lub ręcznie 
wprowadzić adres MAC. Naciśnij NEXT(Dalej).

Jeżeli urządzenia mające łączyć się do lokalnej sieci bezprzewodowej 
obsługują funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup), możesz podłączyć je 
do sieci naciskając przycisk WPS. Naciśnij przycisk FINISH (ZAKOŃCZ ) 
aby zakończyć działanie programu instalacyjnego.
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Dodatek 3: Rozwiązywanie problemówDodatek 2: Zasilanie PoE

1.  Pasywny injector PoE umożliwia stosowanie kabli o długości do 30 metrów.

2. Jeżeli niezbędne jest połączenie PoE na większą odległość (do 100 metrów) zalecamy użycie urządzeń PoE 

     takich jak  zestaw TL-POE200, injector TL-POE150S oraz splitter TL-POE10R produkcji TP-LINK.

Sygnał WISP
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2 Podłącz komputer do portu LAN pasywnego injectora PoE za pomocą kabla Ethernet.

1
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1 Podłącz port INTERNET routera do portu PoE pasywnego injectora PoE za pomocą kabla Ethernet.          

3 Podłącz przewód zasilacza do gniazda DC pasywnego injectora PoE a wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego.
Wciśnij przycisk ON/OFF na routerze.

Pasywny injector PoE

DC PoE LAN

Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera?

2.  
1)      Jakie jest domyślne hasło do sieci bezprzewodowej: 
          Znajduje się na naklejce u spodu urządzenia, podpisanej: 
         “Wireless Password/PIN”.

2)      Jeśli zapomniałem hasła do strony zarządzania routerem: 
          Przywróć ustawienia fabryczne routera i zaloguj się używając 
         domyślnej nazwy użytkownika i hasła: admin, admin.

1.

Co mam zrobić jeżeli zapomniałem hasła?

ROUTER WISP
WPS/

RESETINTERNET

ROUTER WISP
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RESETINTERNET
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Jeżeli router nie pracuje prawidłowo możesz przywrócić jego 
ustawienia fabryczne a następnie skonfigurować go ponownie. 
Aby to zrobić należy przy włączonym zasilaniu nacisnąć przycisk 
WPS/RESET znajdujący się na tylnym panelu urządzenia i 
przytrzymać go przez ok. 10 sekund.

1 Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz http://tplinklogin.net w 
pasek adresu. Następnie wpisz słowo admin jako nazwę użytkownika i 
jako hasło i zaloguj się.

2 W menu routera wybierz Quick Setup (Szybka kon�guracja) 
i naciśnij Next(Dalej) . 

3 Wybierz WAN Connection Type (typ połączenia WAN) zgodnie z 
informacjami otrzymanymi od dostawcy Internetu, pojawi się 
poniższa strona. Naciśnij przycisk Survey(Wykryj).

4 Wybierz nazwę docelowej sieci bezprzewodowej i naciśnij przycisk 
Connect(Połącz).
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6 Naciśnij przycisk Finish(Zakończ) aby uaktywnić wprowadzone ustawienia.

Pola SSID, BSSID oraz Key type(Typ zabezpieczeń) w sekcji Client 
Setting(Ustawienia klienta) zostaną automatycznie wypełnione. Wprowadź 
hasło docelowej sieci bezprzewodowej w pole Password. Poniżej, w sekcji 
AP Setting, możesz zmienić nazwę lokalnej sieci bezprzewodowej-Local 
SSID oraz jej hasło-Wireless Password. Naciśnij Next(Dalej). 
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Wsparcie techniczne

Więcej zagadnień dotyczących pomocy w rozwiązywaniu 
problemów znajduje się na stronie:  
http://www.tp-link.com/pl/support/faq

Najnowsze oprogramowanie, sterowniki i instrukcje 
obsługi można pobrać ze strony: 
http://www.tp-link.com/pl/support/download  

Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi 
adresami:

Tel: +48 (0) 801 080 618         
        +48 22 721 75 63 (z telefonów komórkowych)
E-mail: support.pl@tp-link.com
Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

Polska

Tel:   +86 755 26504400 
E-mail: support@tp-link.com
Czas obsługi: całodobowo, 7 dni w tygodniu 

Centrala
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