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Zawartoœæ zestawu*
• Router szerokopasmowy Wireless-G
• CD-Rom instalacyjny
• Symantec Internet Security
• Instrukcja obs³ugi na CD-Rom
• Instrukcja Szybki start
• Zasilacz sieciowy
• Ethernetowy kabel sieciowy

*zawartoœæ mo¿e ulec zmianie

2,4GHz Wireless-G
802.11g

Router szerokopasmowy
Szybki start

Wireless
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Pod³¹czanie routera
Zanim rozpoczniesz, upewnij siê
¿e posiadasz informacje o ustawieniach Twojego po³¹czenia
Internetowego. Instalatorzy dostawcy Internetowego powinni takie dane podaæ po dokonaniu instalacji dostêpu szerokopasmowego. Je¿eli nie, nale¿y skontaktowaæ siê z providerem w celu
uzyskania informacji.

SprawdŸ czy wszystkie urz¹dzenia
w Twojej sieci s¹ wy³¹czone, w³¹czaj¹c w to router, modem DSL i
komputery.

Pod³¹cz wtyczkê ethernetowego
kabla sieciowego do jednego z portów (oznaczonych 1-4) na tylnym
panelu routera, oraz do gniazda karty sieciowej w komputerze.
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Powtórz czynnoœæ opisan¹ w punkcie C, dla wszystkich urz¹dzeñ
pod³¹czanych do routera.

E

F

Pod³acz wtyczkê ethernetowego
kabla sieciowego z modemu kablowego /DSL do portu Internet na
tylnym panelu urz¹dzenia. Jest to
jedyny port, jaki bêdzie wspó³pracowa³ z Twoim modemem.

W³¹cz modem kablowy / DSL.

E

G

Pod³¹cz zasilacz sieciowy do gniazda Power w routerze.

H

SprawdŸ czy diody LED, Power i
Internet na przednim panelu œwiec¹ siê na zielono.

I

J

Dioda LED Power, bêdzie migaæ na
zielono przez kilka sekund podczas
procesu samotestowania routera.
Po zakoñczeniu testu dioda bêdzie
œwieciæ ci¹g³ym zielonym œwiat³em.
Jeœli nie przestanie migaæ, odnieœ
siê do rozdzia³u dotycz¹cego rozwi¹zywania problemów w instrukcji obs³ugi na p³ycie CD-Rom (w
jêz. Angielskim).

G
WA¯NE: Upewnij siê ¿e u¿ywasz zasilacza dostarczonego razem z routerem. Stosowanie innego zasilacza mo¿e
uszkodziæ urz¹dzenie.

W³¹cz komputer, który chcesz wykorzystaæ do konfiguracji routera.

PrzejdŸ do rozdzia³u 2.
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Konfiguracja Routera

Poni¿sze instrukcje poka¿¹ jak skonfigurowaæ urz¹dzenie. Wystarczy zrobiæ to jednorazowo.
NOTKA: Upewnij siê ¿e karta sieciowa
w Twoim komputerze, zosta³a ustawiona w tryb automatycznego uzyskiwania adresu IP. Wiêcej informacji
znajduje siê w pomocy Windows.

A

Otwórz swoj¹ przegl¹darkê internetow¹. W pole adresowe wpisz
http://192.168.1.1 i naciœnij Enter.

A

B

Zostanie wyœwietlony ekran uwierzytelniaj¹cy uzytkownika. Zostaw
pole Nazwa U¿ytkownika puste, a
w pole Has³o wpisz, ma³ymi literami
domyœlne has³o admin (has³o powinno zostaæ zmienione na nowe w
interfejsie konfiguracyjnym WWW
w zak³adce Administration). Kliknij
przycisk OK..

C

Interfejs konfiguracyjny WWW zostanie wyœwietlony z aktywn¹ zak³adk¹ Setup. Jeœli jest to wymagane przez dostawcê internetu (zazwyczaj operatorzy kablowi), wpisz
nazwê u¿ytkownika i domenê w
pola Host Name i Domain Name.
Jeœli nie pozostaw te pola puste.

D
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Wybierz ustawienia Twojego po³¹czenia internetowego. Mo¿esz wybraæ jedno z piêciu typów po³¹czeñ
z rozwijanego menu. W zale¿noœci
od wybranego typu po³¹czenia
ekrany konfiguracyjne i zawarte w
nich opcje mog¹ ró¿niæ siê miêdzy
sob¹.

B
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Typ po³¹czenia internetowego
DHCP: Jeœli jesteœ po³¹czony z
internetem za pomoc¹ DHCP lub
dynamicznego adresu IP otrzymanego od dostawcy us³ug internetowych, zachowaj domyœlne ustawienie: Obtain an IP. automatically.
Static IP: Jeœlij dostawca internetu
przydzieli³ Tobie sta³y adres IP, wybierz opcjê Static IP address. Uzupe³nij informacje dotycz¹ce adresu
IP, maski podsieci , bramy i DNS.
Wystarczy ¿e wpiszesz tylko jeden
adres DNS.
PPPoE: Jeœli jesteœ po³¹czony z
Internetem za pomoc¹ PPPoE, wybierz opcjê PPPoE. Uzupe³nij dane
w polach User Name (nazwa u¿ytkownika) i Password (has³o). Zaznacz opcjê Keep Alive jeœli chcesz
byæ na sta³e po³¹czony z Twoim dostawc¹ us³ugi Internetowej, lub Connect on Demand, jeœli chcesz decydowaæ o czasie po³¹czenia.
RAS: (U¿ytkownicy SingTel) RAS
jest us³ug¹ u¿ywan¹ wy³¹cznie w
Singapurze. Jeœli korzystasz z po³¹czenia RAS skontaktuj siê z us³ugodawc¹ internetowym w celu uzyskania niezbêdnych informacji dotycz¹cych konfiguracji.
PPTP: PPTP jest us³ug¹ dostêpn¹
wy³¹cznie w Europie. Jeœli korzystaszz tego typu po³¹czenia wybierz PPTP z rozwijanego menu.
Uzupe³nij User Name (nazwa u¿ytkownika) i Password (has³o). Zaznacz opcjê Keep Alive jeœli chcesz

DHCP

Static IP

PPPoE

RAS

PPTP
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byæ na sta³e po³¹czony z Twoim dostawc¹ us³ugi Internetowej, lub Connect on Demand, jeœli chcesz decydowaæ o czasie po³¹czenia.
HeartBeat Signal: Hsrtbeat Signal
jest us³ug¹ wykorzystaywan¹ tylko
w Australii. Jeœli korzystasz z po³¹czenia HeartBeat Signal skontaktuj
siê z us³ugodawc¹ internetowym w
celu uzyskania niezbêdnych informacji dotycz¹cych konfiguracji.
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HeartBeat Signal

Po zakoñczeniu wprowadzania danych dotycz¹cych po³¹czenia Internetowego, kliknijj przycisk Save Settings
aby zapisaæ zmiany w ustawieniach.

Aby skonfigurowaæ router do pracy w
sieci bezprzewodowej, wybierz zak³adkê Wireless a nastêpnie ekran Basic
Wireless Settings .
Wireless Network Mode.
Wybierz typ Twojej sieci z rozwijanego menu. Jeœli korzystasz tylko z
urz¹dzeñ 802.11g, wybierz G-Only;
Jeœli posiadasz
tylko urz¹dzenia
802.11b wybierz B-Only. Jeœli w Twojej sieci pracuj¹ zarówno urz¹dzenia
802.11g oraz 802.11b pozostaw ustawienie Mixed.
Wireless Network Name (SSID).
SSID jest nazw¹ sieci wspóln¹ dla
wszystkich urz¹dzeñ w sieci bezprzewodowej. SSID musi byæ identyczne
dla wszystkich urz¹dzeñ pracuj¹cych
w sieci bezprzewodowej. Wpisana
nazwa uwzlêdnia wielkoœæ liter nie powinna przekraczaæ 32 znaków (dowolnych znaków z klawiatury).

F

Aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo, powinieneœ zmieniæ domyœlne SSID (linksys) na inn¹ unikaln¹ nazwê.

I

Wireless Channel.
Wybierz prawid³owy kana³ z listy, odpowiadaj¹cy ustawieniom sieci. Aby
sieæ pracowa³a prawid³owo Wszytkie
urz¹dzenia w Twojej sieci bezprzewodowej musz¹ rozg³aszaæ na tym
samym kanale

J

Wireless SSID Broadcast.
W momencie gdy klienci bezprzewodowi przeszukuj¹ przestrzeñ w poszukiwaniu sieci bezprzewodowej z któr¹
mogliby siê po³¹czyæ, wykrywaj¹ SSID
rozg³aszane przez router. Jeœli router
ma rozg³aszaæ SSID pozostaw domyœlne ustawienie Enabled. Jeœli router
nie ma rozsy³aæ SSID wybierz Disable.

N
NOTKA: Opis bardziej zaawansowanych ustawieñ i opcji bezpieczeñstwa,
znajduje siê w Instrukcji obs³ugi na p³ycie CD-Rom (tylko w jêz. Angielskim).

.
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Zmieñ ustawienia opisane powy¿ej i
kliknij przycisk Save Settings aby zachowaæ ustawienia.

L

W³¹cz i wy³¹cz Twój modem.

M
N

Dodatkowe informacje oraz rozdzia³ dotycz¹cy
rozwi¹zywania problemów znajdziesz w Instrukcji u¿ytkownika na p³ycie Cd-Rom lub skontaktuj
siê z pomoc¹ techniczn¹.

Zrestartuj komputer.
SprawdŸ konfiguracjê, otwieraj¹c przegl¹darkê WWW i wpisuj¹c adres:
http://www.linksys.com/registration

.
Instalacja routera zosta³a zakoñczona

Strona WWW
http://www.linksys.com/international
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