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 Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli 
modem jest używany, należy go odłączyć. Nowe urządzenie zastąpi modem. 

 

 
 

 

 

Podłączenie urządzenia 

Instalacja 

 Podłącz komputer do portu LAN 
modemu/routera za pomocą 
kabla sieciowego.  

 Za pomocą kabla telefonicznego 
podłącz rozdzielacz do gniazdka 
sieciowego. Następnie podłącz 
drugi kabel telefoniczny do portu 
LINE modemu/routera i do portu 
MODEM rozdzielacza. Do portu 
PHONE rozdzielacza podłącz 
telefon. 

 Podłącz zasilacz do portu Power 
routera znajdującego się na 
tylnym panelu urządzenia i do 
źródła zasilania. 

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Uwaga 
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 Włącz wszystkie urządzenia sieciowe (w tym komputer i router) i sprawdź, czy 
status diod LED routera jest prawidłowy (patrz poniżej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli diody LED mają nieprawidłowy status należy sprawdzić, czy 
wszystkie kable (zasilacza, kable sieciowe) są prawidłowo podłączone do 
urządzenia. Przy prawidłowym podłączeniu linii telefonicznej, jeżeli dioda 
ADSL miga a następnie gaśnie, należy skontaktować się z dostawcą 
usług internetowych w celu sprawdzenia poprawności działania połączeń 
internetowych. 

 

 
 

 

Konfiguracja urządzenia 

Uwaga 

W przypadku, gdy telefon nie będzie wykorzystany, należy połączyć 
kablem telefonicznym port LINE modemu/routera bezpośrednio z 
gniazdkiem sieciowym.  

 

Do konfiguracji urządzenia można wykorzystać oprogramowanie na 
dostarczonej płycie CD (metoda pierwsza) lub uruchomić Kreator szybkiej 
konfiguracji (Quick Setup Wizard) w przeglądarce internetowej (metoda 
druga). TP-LINK zaleca wykorzystanie metody pierwszej. 

Uwaga 

Uwaga 

ADSL: dioda miga w trakcie synchro- 
nizacji z modemem, po zakończeniu 
synchronizacji jest zapalona

Power: dioda zapalona 

LAN: dioda zapalona – gdy podłączono 
urządzenie do portu LAN 
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 Włóż płytę CD do napędu 
CD-ROM. 

 Automatycznie pojawi się 
okno kreatora instalacji 
Setup Wizard. 

Zakończono konfigurację urządzenia. Proszę przejść do kroku 3 Testowanie 
połączenia internetowego. 

Metoda 1: 
Konfiguracja z wykorzystaniem oprogramowania na płycie CD 

Wybierz właściwy model 
urządzenia i kliknij opcję 
Start Setup 

Pokaże się okno prezentujące 
sposób podłączenia urządzeń. 
Następnie uruchomiony 
zostanie kreator konfiguracji 
Easy Setup Assistant. 

 

Naciśnij przycisk START, a 
następnie wykonuj polecenia 
kreatora, aż do zakończenia 
procesu konfiguracji 
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 Logowanie 

 
 
 

  
 
Jeżeli okno dialogowe nie pojawi się automatycznie, należy przejść do 
punktu T3 w części Rozwiązywanie problemów. Sposób postępowania 
w przypadku, gdy zapomniano hasła, opisuje punkt T2. 

 
 

 
 

W oknie dialogowym należy wpro- 
wadzić Nazwa użytkownika (User 
name) oraz hasło (Password) i na- 
cisnąć przycisk OK. 

 

Uwaga 

Po zalogowaniu pojawi się strona 
zarządzania urządzeniem. 

Metoda 2: 
Konfiguracja z wykorzystaniem kreatora szybkiej instalacji w przeglądarce 
internetowej 

 

Otwórz przeglądarkę interne- 
tową, w pole adresowe wpisz: 
192.168.1.1 i naciśnij 
przycisk Enter 

Naciśnij przycisk OK 

Nazwa użytkownika: 
admin 
Hasło: admin 

Wybierz opcję Quick Start
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 Konfiguracja ustawień internetowych 
 

 
 

2  
 
 

 
 

Jeżeli typ połączenia (Connection Type) nie jest znany, należy 
skontaktować się w tej sprawie z dostawcą usług internetowych. 

Tryb pracy: most nie jest zalecany, ponieważ wiele komputerów nie może 
w tym trybie dzielić dostępu do Internetu.  

Uwaga 

Uwaga 

 

Pojawi się następujące okno: 

Naciśnij przycisk NEXT 

Wybierz typ połączenia Connection 
Type określony przez dostawcę usług 
internetowych (ISP).  
- w przypadku opcji PPPoA/PPPoE 
proszę przejść do punktu A, 
- w przypadku opcji Dynamic IP 
Address lub Bridge Mode proszę 
przejść do punktu B, 
- w przypadku opcji Static IP Address 
proszę przejść do punktu C. 

Naciśnij przycisk RUN WIZARD

Z rozwijanej listy wybierz 
strefę czasową 

Naciśnij przycisk NEXT

Naciśnij przycisk NEXT
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A. Konfiguracja dla opcji PPPoE/PPPoA 

Pojawi się następujące okno: 

 
 

W przypadku, gdy wartości: Username, Password, VPI, VCI nie są 
znane, proszę skontaktować się w tej sprawie z dostawcą ISP. 

Po zakończeniu powyższej konfiguracji, proszę przejść do punktu  
Zakończenie Instalacji. 

B. Konfiguracja dla opcji: Dynamic IP Address lub Bridge Mode 

 
 

W przypadku, gdy wartości: VPI, VCI nie są znane, proszę skontaktować 
się w tej sprawie z dostawcą ISP. 

Po zakończeniu powyższej konfiguracji, proszę przejść do punktu  
Zakończenie Instalacji. 

 

Pojawi się następujące okno: 

 

Uwaga 

 

Uwaga 

Wprowadź nazwę użytkownika 
(Username) i hasło (Password) 
określone przez ISP 

Wprowadź wartości VPI i VCI 
określone przez ISP 

Naciśnij przycisk NEXT

Wprowadź wartości VPI i 
VCI określone przez ISP 

Naciśnij przycisk NEXT
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C. Konfiguracja dla opcji: Static IP Address 

   

 

 

 

Po zakończeniu powyższej konfiguracji, proszę przejść do punktu  
Zakończenie Instalacji. 

 

 Zakończenie instalacji 

 
 

 
 
Modem/router został skonfigurowany i następuje jego ponowne uruchomienie. 
Proszę w tym czasie nie wyłączać urządzenia.  
 

Pojawi się następujące okno: 

Pojawi się następujące okno: 

Uwaga W przypadku, gdy wartości VPI, VCI, IP Address, Subnet Mask, 
Gateway nie są znane, proszę skontaktować się w tej sprawie 
z dostawcą ISP. 

 

Wprowadź wartości VPI i VCI 
określone przez ISP 

Naciśnij przycisk NEXT

Wprowadź ręcznie adres IP (IP 
Address), maskę podsieci 
(Subnet Mask) oraz bramę 
domyślną (Gateway) określone 
przez ISP 

Naciśnij przycisk NEXT

Naciśnij przycisk CLOSE
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Zakończono konfigurację podstawowych ustawień routera. Proszę otworzyć w oknie 
przeglądarki internetowej następujące strony internetowe: 

http://www.tp-link.com 
http://www.google.com 

Jeżeli powyższe strony otworzą się prawidłowo oznacza to, że router został 
poprawnie skonfigurowany i możliwy jest dostęp do Internetu. W innym przypadku 
proszę przejść do punktu “T4. Co zrobić w przypadku braku dostępu do 
Internetu?” w sekcji Rozwiązywanie problemów na stronie 14. 
 

 

 

 

 

Testowanie połączenia internetowego 

Opisana powyżej konfiguracja wymagana jest jednorazowo. W 
przypadku konieczności podłączenia do Internetu innych komputerów 
znajdujących się w danej sieci, należy bezpośrednio podpiąć je do 
routera ADSL. Jeżeli komputery te nie mają dostępu do Internetu, 
proszę przejść do punktu “T3. Co zrobić, gdy nie wyświetla się strona 
konfiguracyjna?” w sekcji Rozwiązywanie problemów na stronie 9. 

Zaawansowane opcje konfiguracji opisane są w instrukcji obsługi zamie- 
szczonej na płycie CD dołączonej do opakowania produktu. 

Uwaga 

Uwaga 
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Rozwiązywanie problemów 

 
 
 
T1. Jak przywrócić fabryczne ustawienia modemu/routera? 
 

 
 

 
 

Po zresetowaniu urządzenia, bieżąca konfiguracja zostanie utracona. 
Należy ponownie skonfigurować router. 

T2. Co zrobić, gdy zapomniano hasła? 

1) Przywróć ustawienia fabryczne routera (zgodnie z punktem T1). 

2) Wprowadź domyślną nazwę użytkownika i hasło: admin, admin. 

3) Skonfiguruj router ponownie zgodnie z wcześniejszymi punktami tej instrukcji. 

 
T3. Co zrobić, gdy nie wyświetla się strona konfiguracyjna? 

1) Ustaw adres IP komputera. 

Dla systemu Windows XP 

  

Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk 
RESET znajdujący się na tylnym 
panelu urządzenia. 

Wybierz: Start > Settings > 
Control Panel, pokaże się 
następujące okno: 

Uwaga 

Przytrzymaj przez 5 sekund

Wybierz opcję Połączenia 
sieciowe i internetowe
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Wybierz opcję 
Połączenia sieciowe 

Naciśnij prawym 
przyciskiem myszy ikonę 
Local Area Connection

Wybierz opcję Właściwości

Kliknij dwukrotnie na opcję 
Internet Protocol (TCP/IP)
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Zaznacz opcję Uzyskaj 
adres IP automatycznie 

Zaznacz opcję Uzyskaj adres 
serwera DNS automatycznie

Naciśnij przycisk OK 

Naciśnij przycisk OK 
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Dla system Windows Vista 

 
 

 
 

 

Wybierz: Start > Settings > 
Control Panel, pojawi się 
następujące okno: 

Wybierz opcję Wyświetl 
stan sieci i zadania 

Wybierz opcję Wyświetl 
stan 

Naciśnij przycisk 
Właściwości 
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Kliknij dwukrotnie opcję 
Protokół internetowy w 
wersji 4(TCP/IPv4) 

Zaznacz opcję Uzyskaj 
adres IP automatycznie

Zaznacz opcję Uzyskaj 
adres serwera DNS 
automatycznie 

Naciśnij przycisk OK 
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2) Konfiguracja przeglądarki internetowej (IE) 
 

 
 

 
 

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień należy ponownie zalogować się na 
stronie konfiguracyjnej urządzenia. Jeżeli dostęp będzie dalej niemożliwy, należy 
przywrócić ustawienia fabryczne modemu/routera i dokonać ponownej konfiguracji 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. Jeżeli problem będzie się 
powtarzał, proszę skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego. 

 
T4. Co zrobić w przypadku braku dostępu do Internetu? 

1) Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone: kable telefoniczne 
(do podłączenia modemu), kable sieciowe i kabel zasilacza. 

Otwórz przeglądarkę interne- 
tową (IE) i wybierz zakładkę 
Narzędzia. Rozwinie się 
następujące menu: 

Wybierz opcję Opcje 
internetowe 

Zaznacz opcję Nigdy nie 
wybieraj połączenia 

Naciśnij przycisk OK 
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2) Sprawdź, czy można zalogować się na stronie konfiguracyjnej 
modemu/routera, następnie postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. 
Jeżeli nie ma dostępu do strony konfiguracyjnej, należy dokonać konfiguracji 
zgodnie z punktem T3, a następnie sprawdzić dostęp do sieci Internet. Jeżeli 
problem występuje nadal, należy postępować zgodnie z poniższymi 
zaleceniami.  

3) Sprawdź u dostawcy usług internetowych poprawność wprowadzonych 
danych (parametry VPI/VCI, typ połączenia, nazwę użytkownika i hasła 
dostępu). W przypadku niezgodności skoryguj ustawienia. 

4) Jeżeli dostęp do Internetu będzie nadal niemożliwy, przywróć ustawienia 
fabryczne routera i dokonaj ponownej konfiguracji zgodnie z zaleceniami 
niniejszej instrukcji.  

5) W przypadku dalszych problemów, proszę skontaktować się z naszym 
działem wsparcia technicznego. 



 

 

 

Wsparcie techniczne 
 

 Więcej zagadnień dotyczących pomocy w rozwiązywaniu problemów 

znajduje się na stronie:  

www.tp-link.com/support/faq.asp 

 Najnowsze oprogramowanie, sterowniki i instrukcje, obsługi można  

pobrać ze strony: 

www.tp-link.com/support/download.asp 

 Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami: 
 
Centrala 
Tel: +86 755 26504400  
E-mail : support@tp-link.com 
Czas obsługi: 24h, 7 dni w 
tygodniu  
 
Singapur 

Australia i Nowa Zelandia 
Tel: AU 1300 87 5465 
    NZ 0800 87 5465 
E-mail: support@tp-link.com.au 
Czas obsługi: od poniedziałku do 
piątku, od 9:00 do 21:00 AEST 
 

Tel: +65 62840493 
E-mail: support.sg@tp-link.com 
Czas obsługi: 24h, 7 dni w 
tygodniu 
 
USA/Kanada 
Toll Free: +1 866 225 8139 
E-mail: support.usa@tp-link.com 
Czas obsługi: 24h, 7 dni w 
tygodniu  

Niemcy / Austria / Szwajcaria  
Tel: +49 1805 875465 (serwis w 
Niemczech)    
E-mail: support.de@tp-link.com 
Czas obsługi: GMT+ 1 lub GMT+ 2 
Za wyjątkiem świąt w Hesse. 

 

 

mailto:support.de@tp-link.com�
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