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1.Opis panelu przedniego

1.1 POWER – Dioda sygnalizująca podłączenie 
urządzenia do sieci elektrycznej.

1.2 SYS – Dioda sygnalizująca pracę sytemu.
1.3 WPS – Sygnalizuje komunikację z klientem w 

systemie WPS (Wi-Fi Protected Setup)
1.4 WLAN – Sygnalizuje przesyłanie danych poprzez 

sieć bezprzewodową.
1.5 LAN (1,2,3,4) – Diody sygnalizują pracę, jeśli do 

routera podłączone sa urządzenia poprzez porty LAN.
1.6 WAN – Dioda sygnalizuje pracę oraz przesyłanie 

danych z oraz do internetu.



2.Opis panelu tylniego:

2.1 POWER – Gniazdo zasilania.
2.2 WAN – Port służący do podłączenia modemu, 

modemu-kablowego, modemu-DSL, switcha, routera 
bądź dowolnego urządzenia Ethernet od dostawcy 
internetu.

2.3 LAN(1,2,3,4) – Porty RJ45 służące do podpięcia 
urządzeń w naszej sieci, dla których router WL0081 
będzie udostępniał internet przewodowo.

2.4 RESET – Przycisk przywracający fabryczne 
ustawienia routera, przykładowo w celu przywrócenia 
standardowego hasła dostępu. W celu zresetowania 
należy przycisnąć przez 7sek.

2.5 WPS – Przycisk włączający latwą konfiguracje 
sieci Wi-Fi.



3.Podłączanie sprzętu:

3.1 Kabel od dostawcy internetowego podłączamy do 
portu WAN

3.2 Znajdujący się w zestawie zasilacz sieciowy 
podłączamy do sieci elektrycznej oraz gniazda 
POWER w routerze.

3.3 Dostarczonym razem z routerem kablem 
sieciowym ( patch-cord ) łączymy komputer ( do 
karty sieciowej) z routerem ( dowolny port LAN).

3.4 Montujemy antenę WLAN ( antenę należy 
wkręcić ręcznie do routera )



4.Konfiguracja połączenia sieciowego komputera z 
routerem.
4.1 Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie 

"Otoczenie sieciowe". Wybieramy zakładkę 
"Właściwości".



4.2 Zaznaczmy "Lokalne połączenie sieciowe" 
prawym przyciskiem myszy oraz wybieramy 
"Właściwości".

4.3 Zaznaczmy "Internet Protocol (TCP/IP)" i klikamy 
"Właściwości".



4.4 Zaznaczamy opcję "Uzyskaj adres IP 
automatycznie" oraz "Uzyskaj adresy DNS 
automatycznie" poczym klikamy "OK"

Nasz komputer jest skonfigurowany poprawnie do połącznia 
z routerm. Na tym etapie zalecany jest jego restart.



5. Logowanie do Routera poprzez przeglądarke www.
5.1  W przeglądarce www w pole adresu wpisujemy 
http://192.168.0.1 zatwierdzamy klawiszem Enter. 

5.2  Pojawi się okno logowania, jako nazwę 
użytkownika wpisujemy "admin", hasło również 
admin i klikamy "OK".

http://192.168.0.1/


5.3  Jeśli logowanie przebiegło pomyślnie ujrzymy 
stronę www routera.



6.Funkcje routera dostępne po zalogowaniu:
• System Status – wyświetla status pracy urządzenia.
• Setup Wizard – kreator konfiguracji.
• Advenced Settings – ustawienia zaawansowane.
• WLAN Settings – ustawienia sieci bezprzewodowej.
• DHCP Server – ustawienia serwera DHCP.
• Traffic Control – kontrola ruchu pakietów.
• Security Settings – ustwienia zabezpieczeń.
• Routing Settings – ustawienia tablicy routingu.
• System Tools – Narzędzia dodatkowe.


