
7106503549

Podłączenie urządzeń1Zawartość opakowania

Wymagania systemowe

· Windows 7                     · Windows Vista            · Windows XP   
· Windows 2003              · Windows 2000            · Windows 98     
· Windows Me                 · Mac                                 · LinuxMODEL TL-WR743ND

150Mbps Wireless AP/Client Router TL-WR743ND
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 Naciśnij przycisk Power.

Podłącz kablem sieciowym laptop/komputer do portu LAN routera TL-WR743ND.
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TL-WR743ND QIG

Injector PoE      Zasilacz

Płyta CD

Bezprzewodowy punkt dostępowy/klient router,150Mb/s

Skrócona instrukcja obsługi

Kabel sieciowy

Zaleca się umieszczenie routera z daleka od takich urządzeń elektrycznych, jak systemy wentylacyjne, systemy alarmowe, 
kuchenki mikrofalowe lub podstawki dla telefonów bezprzewodowych.

MODEL TL-WR743ND

Sygnał WISP

Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.

Laptop

Zaznacz opcje ‘Obtain an IP address automatically’oraz ‘
Obtain DNS server address automatically’. Następnie 
naciśnij przycisk ‘OK’.

4
Kliknij prawym przyciskiem myszy  ‘Local Area Connection’,  a  
następnie ‘Properties’.
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Zaznacz opcję ‘Internet Protocol (TCP/IP)’  i naciśnij przycisk  
‘Properties’.
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1 Wybierz opcję ‘View network status and tasks’, a następnie 
‘Manage network connections’.

Kon�guracja komputera 2

2 Prawym przyciskiem myszy zaznacz opcję ‘Local Area Connection’ 
i kliknij opcję ‘Properties’.                

3 Wybierz  opcję  ‘Internet Protocol Version 4(TCP/
IPv4)’  i naciśnij przycisk ‘Properties’.

Wybierz ‘Start’ > ’Control Panel’, pokażą się następujące okna: 

1 Wybierz opcję  ‘Network and Internet Connections’, a 
następnie ‘Network Connections’.

Wybierz ‘Start’ > ‘Settings’ > ‘Control Panel’, pokażą się następujące 
okna: 

4 Zaznacz opcje ‘Obtain an IP address automatically’
oraz ‘Obtain DNS server address automatically’. 
Następnie naciśnij przycisk ‘OK’.

Dla systemu Windows XP/2000 Dla systemu Windows Vista/7

Uwaga

       TL-WR743ND 

    Bezprzewodowy punkt dostępowy/klient router,150Mb/s

 Skrócona instrukcja obsługi
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Dodatek: Kon�guracja zabezpieczeń sieci
 bezprzewodowej

1 Wybierz opcje ‘Wireless > Wireless Security’. Następnie 
wybierz opcję ‘WPA-PSK/WPA2-PSK’  i wprowadź klucz 
bezpieczeństwa złożony z 8~64 znaków (liczb lub liter) w 
polu ‘PSK Password’. Aby kontynuować, naciśnij przycisk 
'Save'.

Wybierz opcje ‘System Tools > Reboot’. Aby zatwierdzić 
ustawienia, naciśnij przycisk ‘Reboot’. 

2

1 5 Otwórz przeglądarkę internetową. W pole adresowe wpisz
 ‘192.168.1.1’ i naciśnij przycisk Enter.

Wprowadź nazwę użytkownika (User name) oraz hasło 
(Password):(admin/admin). Naciśnij przycisk ‘OK’.
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4 Zaznacz tryb pracy ‘AP Client Router’, a następnie 
naciśnij przycisk ‘Next’. (Tryb 'AP Client Router 
wybrano dla przykładu.)

Po zalogowaniu, wybierz opcję ‘Quick Setup’.  Aby 
kontynuować, naciśnij przycisk  ‘Next’ .
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W przypadku połączeń opartych o ‘Static IP’  wprowadź 
adres IP oraz maskę podsieci nadane przez WISP. 
Następnie naciśnij przycisk  ‘Next’.

c) 

6                          Aby znaleźć dostępne sieci bezprzewodowe, naciśnij 
przycisk ‘Search’.

Wybierz tryb połączenia WAN, a następnie naciśnij 
przycisk ‘Next’.

W przypadku połączeń ‘PPPoE’ wprowadź nazwę 
użytkownika i hasło nadane przez WISP. Następnie 
naciśnij przycisk‘Next’.

a) 

W przypadku połączeń opartych o ‘Dynamic IP’ nastąpi 
automatyczne pobranie ustawień IP od dostawcy WISP 
(nie ma konieczności ręcznego ich wprowadzania).

b) 

8  Numery SSID oraz BSSID zostaną automatycznie umieszczone w 
ustawieniach bezprzewodowych. Wybierz właściwy typ klucza i 
wprowadź hasło. Następnie naciśnij przycisk‘Next’.   

7 Zaznacz numer SSID właściwej sieci i naciśnij przycisk ‘Connect’.

Aby zatwierdzić ustawienia i zakończyć kon�gurację, 
naciśnij przycisk ‘Reboot’. (Następnie należy przejść do 
Dodatku w celu dokonania kon�guracji opcji 
bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.)
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Port WAN routera obsługuje pasywne zasilanie PoE w 
tybie AP Client Router. Informacje dotyczące instalacji 
injectora PoE znajdują się w załączonej instrukcji PoE.
 
Opis kon�guracji urządzenia w trybie AP Router 
znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia na płycie 
CD.

Uwaga

Wsparcie techniczne

Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Singapur

Tel: AU 1300 87 5465
    NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Australia / Nowa Zelandia

Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami: 

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

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

Najnowszy �rmware, sterowniki, oprogramowanie oraz instrukcje obsługi 
można pobrać ze strony:

Więcej informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów znajduje się 
na stronie:

Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Wielka Brytania

Centrala
Tel: +86 755 26504400 
E-mail: support@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu  

Tel: 1300 88 875465 (1300 
88TPLINK)
Email: support.my@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Malezja

Tel. bezpł: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

USA / Kanada

Tel: +49 1805 875465 (w języku 
niemieckim) / +49 1805 TPLINK
E-mail: support.de@tp-link.com
Opłata: 0,14 EUR/min z sieci telefonii 
stacjonarnej, do 0,42 EUR/min z sieci 
komórkowej 
Czas obsługi: GMT+ 1 lub GMT+ 2 
(czas letni w Niemczech)
Za wyjątkiem świąt w Hesse

Niemcy/Austria  

Tel: +41 (0)848 800998 (w języku 
niemieckim)
E-mail: support.ch@tp-link.com
Opłata: 4-8 Rp/min, w zależności 
od czasu połączenia
Czas obsługi: od poniedziałku do 
piątku w godz.: 9:00-18:00. GMT+1 
or GMT+2 (czas letni)

Szwajcaria


