
PRZWODNIK  INSTALACJI ROUTERA BEZPRZEWODOWEGO 

WiFi Sky 
 

Częstotliwość: 2,4-2,4835 GHz 

Współczynnik transmisji: 300Mbps 

standard 3: IEEE802,11 b/g/n. 

 

I. Podłączenie sprzętu 

Przy pierwszej konfiguracji należy podłączyć okablowanie, tak jak przedstawiono na 

obrazku. 

Użytkownicy ADSL niech podążają za krokami 1, 2, 3 i 4, a użytkownicy LAN niech 

podążają za krokami 2, 3 i 4, bezpośrednio podłączając okablowanie sieci do wejścia 

WAN routera. 

 
Po zakończonym podłączeniu, należy sprawdzić status wskaźnika (diody): 

LED Status Opis 

Zasilanie Jasnoniebieski  Urządzenie działa 

WLAN Jasnoniebieski Funkcja możliwa 

LAN Jasnoniebieski Port LAN podłączony 
poprawnie 

WAN Jasnoniebieski Port WAN podłączony 
poprawnie 

USB (jeśli podłączono 
adapter USB) 

Jasnoniebieski Adapter USB podłączony 
poprawnie 

 

 



 

UWAGA! 

1. Proszę odłączyć zasilanie i inne połączenia podczas burzy aby uniknąć uszkodzeń 

spowodowanych przez uderzenie pioruna. 

2. Należy trzymać z dala od grzejników, w wentylowanym miejscu. 

3. Należy chronić przed wodą podczas magazynowania, transportu i użytkowania. 

4. Należy używać adaptera z zgodnie z jego mocą znamionową. 

5. Należy umieścić urządzenie na płaskiej i wypoziomowanej powierzchni. 

 

II. Ustawienia komputera 

Ustawienia IP odnoszą się do poniższych kroków, jeśli komputer jest podłączony do 

routera za pomocą kabla. 

 

Ustawienia dla Systemów Windows 7/ Vista: 

1. Naciśnij „Start  panel sterowania  Sieć i Centrum Dostępu  Zmień ustawienia adaptera  

Połączenie lokalne”, kliknij „Połączenie lokalne”, wybierz „Właściwości” 

 

2.Kliknij podwójnie na „ Protokół internetowy wersja 4 (TCP/Ipv4)”. 



 

3. Wybierz „Uzyskaj adres IP automatycznie” i „Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie”. Kliknij 

„OK”. 

 

Ustawienia dla Systemów Windows 2000/XP: 

1. Podwójnie kliknij w „Moje miejsca sieciowe”, wybierz „Właściwości”. 

 

2. Podwójnie kliknij „Połączenia lokalne”, wybierz „Właściwości”  podwójnie kliknij w „Protokół 

internetowy (TCP/IP)” tak, jak na obrazku: 



 

3. Podwójnie kliknij w „Protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4)”. 

 

4. Wybierz  „Uzyskaj adres IP automatycznie” i „Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie”. Kliknij 

„OK”. 

 

III. Podstawowa konfiguracja rutera 

1. Zaloguj się na głównej przeglądarce takiej jak Firefox, IE9, Google itp., Wpisz 192.168.5.1 i 

wprowadź nazwę użytkownika: root a hasło: admin i się zaloguj. 

 



2. Kliknij „Przejdź do następnego kroku” na stronie Szybkie Wprowadzenie. 

 

3. Tutaj należy ustawić rodzaj połączenia portu WAN i bezprzewodowe parametry, jeśli trzeba. 

3.1. Jeśli port WAN łączy się bezpośrednio z górnym portem routera LAN, wybierz przy Protokole 

WAN „dhcp” a potem kliknij „przejdź do następnego kroku”. 

 

3.2. Jeśli połączenie internetowe jest poprzez ADSL należy wybrać „pppoe”, wprowadzić nazwę 

użytkownika szerokopasmowego i hasło, a potem klikać „przejdź do następnego kroku” aż do 

końca. 

 
 

 

IV. Powtórz WiFi z routerem. 

1. Kliknij „WiFi” w menu a potem „skan”, 

 

2. Wybierz Hotspot i kliknij „Dołącz do sieci” 



 

3. NIE ZAZNACZAJ „Zamień konfigurację bezprzewodową” tylko wprowadź hasło lub pozostaw to 

pole puste jeśli nie ma hasła, a potem kliknij „Prześlij”. 

 

4. Niech inne parametry są domyślne. Kliknij „Zapisz i Zastosuj”. 

 

5. Kliknij w menu „Sieć  Interfejs”, jeśli wwan uzyskał adres IP, to znaczy, że jest połączenie 

internetowe. 



 

6. Aby przekazać sygnał należy usunąć poprzedni, a potem ponownie zeskanować i połączyć nowy 

hotspot i zrestartować router (Uwaga! Należy powtórzyć  tę czynność z zewnętrznym Adapterem USB 

WiFi, ale nie trzeba usuwać starego sygnału, tylko ponownie zeskanować i połączyć nowy sygnał). 

 

V. Przekazywanie sygnału z zewnętrznym adapterem WiFi (tylko dla routera z interfejsem 

USB). 

(Uwaga: Obecny adapter USB routera z zestawami układów scalonych RT3070, RT3072 i 

RTL8188RU i nazwa do przekazywania SSID jest tylko po angielsku). 

1. W którymkolwiek z przypadków należy wprowadzić adapter USB WiFi najpierw, zanim włączy 

się zasilanie routera. Lun jeśli adapter USB routera nie może zostać rozpoznany, a poprzedni zapis 

z połączenia zostanie wyczyszczony. 

Po tym jak router sie włączy, należy wprowadzić konfigurację, klikając „WiFi” w górnym menu. 

Jeśli Adapter USB WiFi wczyta się poprawnie, strona poniżej zostanie znaleziona i należy wtedy 

kliknąć w przycisk „skan”. 

 

2. Znajdź hotspot z listy i kliknij „dołącz do sieci”. Jeśli hotspot nie zostanie znaleziony, należy 

ponownie zeskanować. 



 

3. Wprowadź poprawne hasło lub zostaw lukę jeśli nie ma przypisanego hasła. Kliknij „Prześlij”. 

Upewnij się aby zaznaczyć „Zastąp konfigurację bezprzewodową” 

 

4. Nie zmieniaj tu parametrów routera, kliknij „Zapisz i zastosuj” 

 

6. Teraz sił a sygnału może być znaleziona w oknie ustawień. 



 

Kliknij „Sieć  Interfejs” jeśli wwan uzyskał adres IP to połączenie internetowe jest dostępne. 

 

VI. Restart routera 

1. Kiedy router jest włączony, wciśnij przycisk resetu na routerze przez 5 sekund a potem puść. 

Kiedy wszystkie diody na routerze będą się świecić to znaczy że reset jest zakończony. Router 

zrestartuję się automatycznie. 

2. Wybierz menu „System  Zapasowe/Firmware” Kliknij „zrób reset”. To zajmie około minuty. 
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