
Podłączanie sprzętu1

Instrukcja Szybkiej Instalacji

MODEL   TL-WPA281/TL-WPA271
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Zawartość opakowania

Płyta CD Kabel Ethernet

Instrukcja szybkiej instalacjiTransmiter sieciowy *

Ostrzeżenie dotyczące instalacji

AV200 Wireless N

TL-WPA281

AV200 Wireless NTL-WPA281

AV200 Wireless N
TL-WPA281

Przed podłączaniem transmiterów upewnij się, że urządzenia podłączone do głównego routera mają dostęp do Internetu. 

Opis diod i przycisków2
Dioda Zasilania
Dioda Powerline
Dioda Ethernet
Dioda WiFi/WPS

Przycisk WiFi/WPS

Port Ethernet

Przycisk Pair

Przycisk Reset

Urządzenie jest włączone.

Urządzenie jest wyłączone.

Świeci

Nie świeci

Miga

Świeci Transmiter jest połączony do innych transmiterów w sieci elektrycznej. 

Nie świeci Transmiter nie jest połączony do innych transmiterów w sieci elektrycznej.

Urządzenie wysyła lub odbiera dane.

Świeci Port Ethernet jest podłączony ale dane nie są transmitowane. 

Nie świeci Port Ethernet nie jest podłączony. 

Miga Port Ethernet przesyła dane. 

Świeci

Nie świeci

Miga powoli

Miga szybko

Ciągłe świecenie przez 300 wskazuje stabilne połączenie WPS.

Sieć bezprzewodowa jest wyłączona.

Urządzenie czeka na połączenie innych urządzeń WPS.

Sieć bezprzewodowa jest włączona.

Diody Status Opis

Przyciski

Przycisk Pair

Przycisk Reset

Przycisk WiFi/WPS

Opis

Pair

Reset

AV200 Wireless NTL-WPA281

Transmiter sieciowy 300Mbps/150Mbps AV200 
z obsługą sieci bezprzewodowej standard N

Uwaga: Poniższa instrukcja, wspólna dla TL-WPA281 i TL-WPA271, 
oparta jest na przykładzie TL-WPA281.  

MODEL   TL-WPA281/TL-WPA271

Instrukcja Szybkiej Instalacji
Transmiter sieciowy 300Mbps/150Mbps AV200 z 

obsługą sieci bezprzewodowej standard N

* Wtyczka zasilania może różnić się od widocznej na ilustracji w zależności od 
regionalnych standardów. Na przykładzie widoczna jest wersja stosowana w UE.

Uwaga:
1. Jak tylko transmitery zostaną połączone tak jak powyżej i zapali się dioda Powerline urządzenia łączą się w sieć domową. Można uzyskać dostęp do 

Internetu.
2. Kon�gurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowej opisane jest w sekcji Konfigurowanie sieci bezprzewodowej. Zalecane jest zabezpieczenie 

sieci bezprzewodowej za pomocą hasła, aby zapobiec dostępowi osób niepowołanych.
3. Aby połączyć się do sieci bezprzewodowej przejdź do rozdziału Łączenie do sieci bezprzewodowych na kolejnej stronie.
4. Aby szybko utworzyć bezpieczną sieć pomiędzy transmiterami, przejdź do Dodatku: Przycisk Pair na kolejnej stronie.

* Zaawansowane ustawienia opisane są w anglojęzycznej 
instrukcji obsługi zawartej na płycie CD.

Przytrzymanie przycisku reset przez około 10 sekund powoduje przywrócenie ustawień 
fabrycznych.

Przyciski Pair służą do zabezpieczenia połączenia poprzez sieć zasilającą. Opis ich użycia zawarty 
jest w sekcji Dodatek: Przycisk Pair.

Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Urządzenie zacznie oczekiwać połączenia innych urządzeń 
WPS. Przytrzymanie przez 5 sekund spowoduje wyłączenie lub przywrócenie sieci bezprzewodowej.

Podłącz urządzenie do komputera, 
następnie włóż płytę CD do napędu.  

Pomieszczenie 1

Router szerokopasmowy

TL-PA211

200Mbps

Pomieszczenie 2

TL-WPA281

AV200 Wireless N

TL-WPA281

Kon�gurowanie sieci bezprzewodowej
1

TL-WPA281

Komputer

3 Znajdź model urządzenia które ma być kon�g-
urowane i naciśnij Connect aby zalogować się 
na stronie kon�guracyjnej urządzenia. 

2 Kliknij na model TL-WPA281 i wybierz 
opcję Management Utility.

4 Aby się zalogować wpisz domyślną 
nazwę użytkownika -admin oraz 
domyślne hasło -admin. 

5 Przejdź do opcji Wireless->Wireless Settings. Wprowadź 
nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i naciśnij przycisk Save. 

WPS

6 Przejdź do opcji Wireless->Wireless Security aby 
wprowadzić hasło zabezpieczające sieć bezprzewodową. 
Naciśnij Save a następnie link click here by zrestartować 
urządzenie przyciskiem Reboot. Po restarcie urządzenia 
nowe ustawienia zaczną działać. 

WPS

7 Aby skon�gurować kolejne urządzenia 
TL-WPA281 należy powtarzać powyższe 
kroki. Po skon�gurowaniu urządzenia 
bezprzewodowe będą mogły się połączyć 
do transmiterów. Sposób łączenia 
opisany jest w punkcie Łączenie do sieci 
bezprzewodowych. 

Gniazdo zasilania

Gniazdo zasilania

Gniazdo zasilania

Gniazdo zasilania

Uwaga: program kon�guracyjny działa 
w systemach Windows2000/XP/Vista/7.
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Dodatek: Przycisk Pair

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair transmitera A (TL-WPA281) przez jedną sekundę. 

Przycisku Pair można używać jednocześnie dla dwóch urządzeń. 

Aby utworzyć sieć pomiędzy dwoma transmiterami z użyciem przycisku Pair:

Aby dołączyć kolejny transmiter do istniejącej sieci:

Uwaga: więcej informacji na temat przycisku Pair znajduje się w anglojęzycznej instrukcji 
dołączonej na Płycie CD. 

CB A

AV200 Wireless N

TL-WPA281

200Mbps
200Mbps

Łączenie do sieci bezprzewodowych
Domyślna nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) transmitera to TP-LINK_××××××.(gdzie ×××××× oznacza ostatnie sześć znaków adresu WLAN MAC urządzenia, umieszczonego na tabliczce u dołu urządzenia.) 

Rozwiązywanie problemów

Sprawdź, co następuje:

1.    Upewnij się że kabel Ethernet (RJ-45) jest prawidłowo podłączony do portu Ethernet transmitera, a drugi koniec 

kabla Ethernet (RJ-45) jest prawidłowo podłączony do portu Ethernet podłączonego do transmitera urządzenia.

2.    Upewnij się że karta Ethernet w komputerze jest prawidłowo zainstalowana i skonfigurowana. 

3.    Upewnij się że port Ethernet połączenia szerokopasmowego działa i jest odpowiednio skonfigurowana.

Jeżeli dioda Ethernet nadal nie świeci skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia w celu uzyskania pomocy technicznej. 

Dioda Ethernet nie świeci.

Dioda Powerline nie świeci.
Sprawdź, co następuje:

1.    Kliknij dwa razy aby włączyć program Management Utility i naciśnij przycisk “Rescan”. Program Management 

Utility automatycznie wykryje wszystkie transmitery podłączone do sieci elektrycznej. 

2.    Spróbuj podłączyć inny transmiter do pobliskiego gniazda elektrycznego i sprawdź czy dioda Powerline się zapali.

3.    Upewnij się, że transmiter jest podłączony bezpośrednio do gniazda w ścianie a nie do listwy zasilającej. 

4.    Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w dodatku: Przycisk Pair aby ponownie ustanowić połączenie.

5.    Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.

Jeżeli dioda Powerline nadal nie świeci skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia w celu uzyskania pomocy technicznej.

Dioda Zasilania nie świeci.
Sprawdź, co następuje:

1.    Upewnij się, że transmiter sieciowy jest prawidłowo podłączony do gniazda w ścianie. 

2.    Upewnij się, że gniazdo w ścianie działa, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.

3.    Podłącz transmiter sieciowy ponownie.

Jeżeli dioda zasilania nadal nie świeci skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. 

B A

AV200 Wireless N

TL-WPA281

200Mbps Pair

Reset

AV200 Wireless NTL-WPA281

Dla Windows 7

Kliknij ikonę        w dolnej części pulpitu, wybierz 
nazwę sieci bezprzewodowej transmitera 
TL-WPA281 i naciśnij przycisk Połącz.

Uwaga: Jeżeli sieć nie będzie zabezpieczona, wprowadzenie 
klucza sieciowego nie będzie wymagane.

2 Wprowadź klucz sieciowy (hasło ustawione 
podczas Kon�gurowania Sieci Bezprze-
wodowej) a następnie kliknij OK.

3 Po połączeniu do sieci można już połączyć się z 
Internetem.

Dla Windows XP

1 Kliknij ikonę        w dolnej części pulpitu, wybierz 
nazwę sieci bezprzewodowej transmitera 
TL-WPA281 i naciśnij przycisk Połącz.

2 3 Po połączeniu do sieci można już połączyć się 
z Internetem.

Dla Windows Vista

1 Kliknij ikonę        w dolnej części pulpitu, 
a następnie kliknij Połącz z siecią.

2 wybierz nazwę sieci bezprzewodowej 
transmitera TL-WPA281 i naciśnij Połącz.

4 Naciśnij Zamknij aby zakończyć łączenie. 
Po połączeniu do sieci można już połączyć 
się z Internetem.
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1

Wprowadź klucz sieciowy (hasło ustawione 
podczas Kon�gurowania Sieci Bezprze-
wodowej) a następnie kliknij Połącz.

Wprowadź klucz sieciowy (hasło ustawione 
podczas Kon�gurowania Sieci Bezprze-
wodowej) a następnie kliknij Połącz.

Uwaga: Jeżeli sieć nie będzie zabezpieczona, wprowadzenie 
klucza sieciowego nie będzie wymagane.

Uwaga: Jeżeli sieć nie będzie zabezpieczona, wprowadzenie 
klucza sieciowego nie będzie wymagane.

2. W ciągu dwóch kolejnych minut naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair transmitera B (kolejnego 
TL-WPA281 lub innego, na przykład TL-PA211)  przez jedną sekundę (dla TL-WPA281). 
Połączenie zostanie nawiązane.

Gniazdo zasilania

Gniazdo zasilania

2. W ciągu dwóch kolejnych minut naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair transmitera A lub 
transmitera B przez odpowiednią ilość czasu. Połączenie zostanie nawiązane.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair transmitera C przez trzy do ośmiu sekund (lub jedną 
sekundę dla kolejnego TL-WPA281). 

Gniazdo zasilania

Gniazdo zasilania

Gniazdo zasilania

Aby odłączyć transmiter od istniejącej sieci naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair przez 
co najmniej 10 sekund. 
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Wsparcie techniczne

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

Centrala

Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami: 

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

Więcej informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów znajduje się 
na stronie:

Tel: +48 (0) 801 080 618
+48 22 721 75 63 (z telefonów komórkowych)

E-mail: support.pl@tp-link.com
Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

Polska

http://www.tp-link.com/pl/support/faq/

http://www.tp-link.com/pl/support/download/


