Postępowanie w razie awarii:


Sprawdź czy bramka światłowodowa jest włączona



Sprawdź czy router jest włączony



Zrestartuj bramkę światłowodową wyłączając ją i włączając za
pomocą przycisku z tyłu



Zrestartuj router poprzez wyjęcie i włożenie zasilacza do gniazdka



Sprawdź czy kabel WAN jest we właściwym porcie



Jeżeli łączysz się z routerem przez Wi-Fi, spróbuj połączyć się z
routerem za pomocą kabla włożonego do dowolnego portu LAN

Jeśli powyższe kroki nie przyniosły poprawy, skontaktuj się z biurem IT4Polska dzwoniąc na numer 888900111 lub 504134111 (w
godzinach pracy biura, tj. poniedziałek-piątek 8:00-18:00, sobota
10:00-14:00) lub wysyłając SMS z imieniem i nazwiskiem na numer
504134111 (poza godzinami pracy biura).
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INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW

Opis routera Netis WF2780:

Połączenie z internetem z użyciem routera:


Podłącz zasilacz bramki światłowodowej do prądu.



Podłącz zasilacz routera do prądu.



Połącz kablem gniazdo LAN bramki światłowodowej z gniazdem
WAN routera.



Podłącz komputer do portu LAN lub połącz się z routerem przez
sieć Wi-Fi.



Po chwili router nawiąże połączenie i możliwe będzie korzysta-

Port

Funkcja

LAN1-4

Porty sieci lokalnej, służą do podłączenie komputera, drukarki i innych
urządzeń sieciowych.



WAN

Port dostępu do internetu. Tutaj należy podłączyć kabel wchodzący z
zewnątrz.

PWR

Złącze zasilania.

podpiętym do portów LAN i sieci Wi-Fi.
Router domyślnie jest skonfigurowany. Jeśli zaszłaby potrzeba
ponownej konfiguracji urządzenia, należy wybrać PPPoE dla portu WAN oraz podać login i hasło zapisane w umowie.

Dioda

Funkcja

LAN1-4
WAN

Świecenie sygnalizuje połączenie na danym interfejsie. Miganie sygnalizuje trwającą transmisję danych.

2,4G i 5G

Świecenie sygnalizuje działanie sieci Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz. Miganie sygnalizuje trwającą transmisję danych.

SYS

Świecenie sygnalizuje prawidłową pracę oprogramowania na routerze.

PWR

Dioda sygnalizująca prawidłowe zasilanie.

nie z internetu.
Od tej pory router będzie automatycznie podtrzymywał połączenie z internetem i udostępniał to połączenie urządzeniom

Połączenie z internetem bezpośrednio z komputera:


Podłącz zasilacz bramki światłowodowej do prądu.



Połącz kablem gniazdo LAN bramki światłowodowej z wolnym
gniazdem Ethernet komputera.



Utwórz nowe połączenie PPPoE, podając login i hasło zapisane
w umowie.

Schemat podłączenia:



Przy kolejnych uruchomieniach komputera trzeba włączyć połą-

czenie PPPoE klikając dwukrotnie na jego ikonę.
W systemach Windows wbudowany jest intuicyjny kreator tworzenia połączenia PPPoE. W systemach Windows Vista i nowszych można go znaleźć w Centrum sieci i udostępniania w Panelu sterowania. W systemie Windows XP podobny kreator znaleźć
można w Połączeniach sieciowych w Panelu sterowania.

