
Kabel EthErnEt

DanE tEchnicznE: 

• WAN:
1 x ADSL2+ Annex A (pobieranie do 24 Mb/s, wysyłanie do 1,5 Mb/s) 
1 x Fast Ethernet (pobieranie i wysyłanie do 100 Mb/s), (wyłączony w sieci ADSL)

• LAN:
3 x Fast Ethernet, auto MDI/MDI-X, detekcja przeplotu

• Wi-Fi:
802.11b/g/n do 300Mb/s w paśmie 2,4 GHz

- 2 x USB Host 2.0
- Przycisk WPS do prostej konfiguracji sieci Wi-Fi na terminalu
- Obsługa 3G Backup
- Współdzielenie multimediów z dysku USB
- Współdzielenie plików z dysku USB
- Monitorowanie łącza przez moduł Self-Diagnostic
- Automatyczna konfiguracja usług na routerze

Ważne:  Urządzenia Wi-Fi, takie jak drukarki, kamery, radia internetowe itp., które zostały oznaczone 
logiem , można podłączyć do routera NetiaSpot po wciśnięciu przycisku WPS  
w routerze i na urządzeniu (ew. po podaniu kodu PIN).

POłączENIE BEzPrzEWODOWE jESt jUż SkONFIGUrOWANE.  
MOżNA tErAz UrUcHOMIć PrzEGLąDArkę I kOrzyStAć z SIEcI INtErNEt.

zAWArtOść PAkIEtU INStALAcyjNEGO

PODłączENIE kOMPUtErA DO INtErNEtU  
POPrzEz SIEć BEzPrzEWODOWą WI-FI

1, 2, 3... nEtiaSpot

Instrukcja

rOUtEr Wi-Fi  
netia Spot

Splitter – rozdzielacz sygnału  
z wbudowanym mikrofiltrem kabel telefoniczny

zasilacz Mikrofiltr 1 szt.

1, 2, 3... nEtiaSpot

1.  Prosimy dwukrotnie wprowadzić klucz sieciowy  
z naklejki:

2.  Prosimy kliknąć na przycisk ‘Dalej’  
a następnie na przycisk ‘Połącz’.

1. Prosimy wprowadzić kod PIN z naklejki:

2. Prosimy kliknąć na przycisk ‘Połącz’.
3. W kolejnym oknie należy zapisać ustawienia sieciowe.
4.  konfiguracja połączenia zostanie zakończona  

po wybraniu lokalizacji sieci Wi-Fi.

WyśWIEtLENIE LISty DOStęPNycH SIEcI WI-FI
Prosimy kliknąć w ikonę połączenia sieci, która znajduje się na pasku zadań  
w zasobniku systemowym (prawy, dolny róg pulpitu):

WyBór SIEcI WI-FI NEtIASPOt 
Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych prosimy wybrać nazwę sieci Wi-Fi, obsługiwanej 
przez Państwa router NetiaSpot. Nazwa sieci podana jest na naklejce pod urządzeniem:

WcISNąć PrzycISk WPS  
– tyLkO W PrzyPADkU SyStEMU MS WINDOWS 7 I VIStA z SP2 

WPrOWADzENIE kLUczA SIEcIOWEGO 
– WyMAGANE DLA WINDOWS XP I WINDOWS VIStA/SP1

Pojawi się okno z listą dostępnych sieci bezprzewodowych:

W systemie MS Windows 7 i Vista z Service Pack 2 można pominąć wpisywanie klucza sieciowego.
Aby skorzystać z tej metody, prosimy wcisnąć przycisk WPS, który znajduje się na tylnym panelu  
NetiaSpot. Wciśnięcie przycisku spowoduje automatyczną konfigurację połączenia Wi-Fi  
na komputerze.

W przypadku systemów Windows XP i Vista/SP1 należy wykonać dodatkowe czynności,  
związane z wprowadzeniem klucza sieciowego:

Po zapisaniu ustawień i wyboru lokalizacji można już korzystać z bezprzewodowego internetu.

Następnie prosimy kliknąć przycisk „Połącz”.W zależności od używanego systemu pojawi się 
okienko z zapytaniem o klucz sieciowy lub prośbą o wciśnięcie przycisku na routerze:
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1.  Prosimy kliknąć w ikonę  
Połączenie sieci bezprzewodowej:

1.  Prosimy kliknąć w ikonę sieci: 
- dla Vista: 

 
- dla Windows 7:
 

2.   W systemie Vista wybieramy opcję Połącz z siecią 

MS WINDOWS XP/2000

MS WINDOWS XP/2000 MS WINDOWS VIStA MS WINDOWS 7

MS WINDOWS XP/2000 MS WINDOWS XP/2000

MS WINDOWS VIStA/7

MS WINDOWS VIStA/7 MS WINDOWS VIStA/7

- Vista, Vista z SP1

- Vista z SP2
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Włącznik zasilania

ADSL – port do podłączenia  
netiaSpot do splittera
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port Ethernet w komputerze

phonE  
–  port do podłączenia 

telefonu

aDSL  
–  port do podłączenia 

routera

phonE  
–  port do podłączenia telefonu

Mikrofiltr

aDSL  
–  port do podłączenia routera

ADSL – port do podłączenia NetiaSpot 
do splittera

Ze względów  
bezpieczeństwa  
sugerujemy podłączenie 
zasilacza do listwy  
zabezpieczającej.

Gniazdo zasilania Dc
Gniazdo elektryczne

zasilacz 230V

Dioda – sygnalizuje stan 
pracy routera NetiaSpot

ScHEMAt PODłączENIA NEtIASPOt
Instalację routera NetiaSpot prosimy przeprowadzić po potwierdzeniu przez Netię dostępności usług. Instrukcja przedstawia  
sposób uruchomienia usługi Szybki Internet wraz z opisem podłączenia komputera stacjonarnego lub laptopa do routera poprzez 
połączenie przewodowe (kabel Ethernet). Podłączenie komputera do routera poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi jest opisane  
w innej części instrukcji.

DzIękUjEMy  
zA POśWIęcONy  

czAS NA INStALAcję  
NEtIASPOt I życzyMy 

PrzyjEMNEGO  
kOrzyStANIA  
z USłUG NEtII.

PODłączENIE SPLIttErA
Prosimy podłączyć splitter do gniazdka  
telefonicznego z usługami Netii (wcześniej 
prosimy odłączyć telefon lub inny modem).

PODłączENIE tELEFONU
Odłączony z gniazdka kabel telefonu  
prosimy podłączyć do portu PHONE  
w splitterze.

Uwaga: jeżeli do linii telefonicznej podpięty jest drugi aparat, to prosimy  
o podłączenie go za pośrednictwem mikrofiltru DSL, który dołączony  
jest do pakietu instalacyjnego z urządzeniem NetiaSpot.

PODłączENIE rOUtErA NEtIASPOt
Prosimy podłączyć szary kabel telefoniczny  
do portu ADSL w splitterze i do portu  
w routerze.

PODłączENIE kOMPUtErA
kabel Ethernet (żółty) prosimy podłączyć  
do portu Ethernet w komputerze  
oraz do jednego z oznaczonych  
na żółto gniazd EtH1, EtH2 lub EtH3  
w routerze NetiaSpot.

PODłączENIE zASILANIA DO NEtIASPOt
Prosimy podłączyć końcówkę przewodu 
zasilacza do gniazda  Dc w routerze,  
a sam zasilacz do gniazdka elektrycznego.

WłączENIE rOUtErA NEtIASPOt
Prosimy wcisnąć przycisk włącznika zasilania 
w routerze do pozycji ON i poczekać ok. 5–10 
minut do momentu, gdy dioda LED będzie 
świeciła się ciągłym, białym światłem.  
Stabilne świecenie diody w białym kolorze 
oznacza, że usługa Szybki Internet  
jest aktywna i można już surfować po sieci.

PIErWSzE POłączENIE z INtErNEtEM
W przeglądarce internetowej prosimy wpisać 
adres www.netia.pl lub adres innego serwisu 
internetowego. Po chwili zostanie  
wyświetlona strona internetowa:

Gniazdko telefoniczne

 kabel telefoniczny (szary)

 kabel Ethernet (żółty)

urządzenie NetiSpot
( widok od tyłu)


