
INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 

Wstęp: 

WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym 

zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego zastosowania. Pozwala na 

rozszerzenie sieci bezprzewodowej używając wielu punktów dostępowych bez potrzeby używania 

dodatkowego okablowania. Pracuje również dobrze z innymi produktami sieci bezprzewodowych 

opartych o standard 11b/g oraz 11n. 

 

Wskazówka: 

Jeżeli potrzebujesz zrestartować urządzenie przyciśnij i trzymaj przez 10 sekund przycisk reset 

 

Jak zacząć? 

Ustawienie trybu Repeater – będziesz potrzebował działającego i skonfigurowanego AP/Routera w 

twojej lokalizacji! 

 

Ustawienie trybu AP 

Potrzebujesz Router z dostępnem do Internetu. Podłącz kablem Repeater do routera. 



 

Jak konfigurować urządzenie?  

Możesz skonfigurować repeter poprzez podłączenie go do komputera poprzez kabel sieciowy lub też 

bezprzewodowo. Rekomendujemy jednak podłączenie przewodem. 

A. Konfigurowanie repetera poprzez kabel sieciowy RJ45 

A1. Podłącz repeter do gniazda zasilania. Podłącz komputer do repetera poprzez kabel RJ45 

A2. Naciśnij przycisk menu „start”, następnie wejdź w „panel sterowania”. Kliknij w Centrum 

sieci i udostępniania a następnie w zarządzaj połączeniami sieciowymi.  Kliknij prawym 

klawiszem myszki na połączenie lokalne i kliknij we właściwości. Następnie po otwarciu okna 

właściwości sieci lokalnej zaznacz Protokół internetowy IPv4 i kliknij na właściwości.  

A3. Wpisz ręcznie adres IP192.168.10.x (z z przedziału 2-254), maskę podsieci 255.255.255.0. 

Jako bramkę wpisz adres IP repeatera – 192.168.10.1 (standardowo) 

 
A4. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres http://192.168.10.1 jest to standardowy adres 

urządzenia. 

http://192.168.10.1/


 
A5. Pojawi się ekran logowania. Wipsz login admin oraz hasło Admin. 

A6. Po zalogowaniu kliknij na Setup Wizard i zobaczysz następującą stronę. Zaznacz Wireless 

Repeater Mode (Station) i kliknij Next aby kontynuować.  

 

A7.  Następnie kliknij na Repeater – OneKey Setting 

 



A8. Poczekaj kilka sekund i zobaczysz ekran jak poniżej. Wówczas kliknij na Wireless Network 

Selection. 

 

A9. Kliknij na Refresh List. Następnie zaznacz sieć z którą chcesz się połączyć. Następnie kliknij Next 

aby kontynuować.  

 

A10.  Kiedy zobaczysz ekran jak poniżej nie zmieniaj nic. Wpisz tylko hasło do sieci a następnie 

przycisk Apply and Reboot. 

 



 

A11. Kliknij OK aby potwierdzić restart.  Urządzenie zrestartuje się.  

 

A12. Poczekaj kilka sekund i zobaczysz stroną jak poniżej. To oznacza, że urządzenie jest gotowe do 

użytku. Hasło sieci WI-FI Repeater1 jest takie samo jak Twojego routera. Jeżeli nie widzisz strony jak 

poniżej oznacza to, że coś poszło nie tak i całą operację należy powtórzyć.  

 

B Konfigurowanie repetera bezprzewodowo. 

1. Podłącz urządzenie do zasialania.  

2. Kliknij na ikonke sieci bezprzewodowej w twoim komputerze.  

3. Poszukaj sieć o nazwie WIFI_Repeater oraz połącz się z nią. 

4. Postępuj zgodnie z punktami A3 do A12 aby skonfigurować urządzenie. 

C Konfigurowanie trybu AP 

1. Podłącz urządzenie do zasialania  

2. Postępuj zgodnie z punktami A2 do A5 



3. Zaznacz Standard Wireless AP Mode na stronie jak poniżej i kliknij Next aby kontynuować.  

 
4. Kliknij na AP – OneKey Setting 

 
5. Poczekaj kilka sekund aż zobaczysz stronę ze statusem jak poniżej. To oznacze, że Tryb AP jest 

skonfigurowany a urządzenie gotowe do użycia.  

 

 

 

Zaawansowane opcje 

Konfiguracja bezpieczeństwa sieciowego 

Kliknij Wireless-Security znajdujące się w menu z lewej strony. Otworzy się poniższ strona. Ustaw 

bezpieczeństwo sieciowe aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do sieci bezprzewodowej.  

Urządzenie wspiera kodowanie 64/128bit WEP, WPA, WPA2 



 

Zaznacz SSID: 

Root – Client XXXX  - Hasło repetera będzie takie samo jak routera XXXX 

Repeater AP – WIFI-Repeater1 – zaznacz tą opcję aby ustawić hasło twojego repetera 

 

Przywracanie ustawień fabrycznych, backup ustawień oraz przywracanie ustawień 

Możesz zarchiwizować ustawienia urządzenia do pliku. Aby zarchiwizować lub przywrócić ustawienia 

wykonaj: 

Kliknij Save/Reload setting w menu z lewej strony. Wyświetli się następująca strona: 

 

Zapisywanie ustawień -  Naciśnij Save… a następnie określ ścieżkę oraz nazwę pliku do którego ma 

być zapisana konfiguracja.  

Odtwarzanie ustawień – Kliknij Browse… a następnie określ z jakiego pliku urządzenie ma pobrać 

ustawienia.  

Przywracanie ustawień fabrycznych – Kliknij Reset aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. 

 

 


