
Konfiguracja Netia Spota  
dla technologii WiMAX



2

Jak skonfigurować Netia Spota w technologii WiMAX?

Zanim rozpoczniesz konfigurację swojego urządzenia przygotuj swój unikalny login i hasło.  
Jeśli ich nie znasz, przejdź niżej (Nie znam mojego unikalnego loginu i hasła gdzie mogę je znaleźć?)

Aby skonfigurować router Netia Spot: 

 •  Komputer podłącz do Netia Spota, do jednego z trzech gniazdek oznaczonych na żółto, natomiast 
kabel ETH Wimax do gniazda WAN oznaczonego na czerwono. Po podłączeniu dioda na Netia Spocie 
zaświeci się na czerwono.

 •  Otwórz puste okno przeglądarki i w pasku adresu wprowadź adres strony konfiguracyjnej: 
192.168.1.254. Zatwierdź go klawiszem Enter. Po pojawieniu się ekranu logowania wpisz 
nazwę użytkownika: admin i hasło: admin_netia.

 •  Po zalogowaniu przejdź do zakładki Połączenie z Internetem, a następnie do podstrony Ustawienia.

 •  W Ustawieniach dokonaj następujących zmian:  
– odznacz funkcję Automatyczne ustawienia WAN, 
–  w WAN Ethernet zmień Typ połączenia z Automatyczny adres IP połączenia Ethernet  

na Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE); jako Login nazwa użytkownika wpisz internet 
oraz Login hasło: internet

  –  w WAN DSL zmień Typ połączenia z Protokół Point-to-Point przez ATM (PPPoA) na Brak połączenia 
z internetem.

WPS – przycisk umożliwiający automatyczne ustanowienie 
bezpiecznej sieci łączącej Netia Spot z innymi 
urządzeniami, także posiadającymi tę funkcję

Włącznik zasilania

Gniazdo zasilania DC

Przycisk Reset

Porty ETH 1-3 –  do podłączenia komputera  
przez kabel Ethernet

Port ADSL –  niewykorzystywany 
w usłudze ETTH

2 porty USB do podłączenia 
pamięci przenośnych 
 i  modemu 4G

Port WAN –  do podłączenia  
sieci internet
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 •  Aby zapisać zmiany kliknij Zastosuj, a następnie OK.

 •  Przez ok. 10 minut Netia Spot będzie pobierał aktualizację oprogramowania. W tym czasie dioda może 
mrugać biały światłem lub świecić na czerwono. 

 •  Po ustabilizowaniu routera wpisz nazwę użytkownika i hasło przypisane do swojej usługi.

 •  Od tej pory możesz korzystać z dobrodziejstw internetu.

Nie znam mojego unikalnego loginu i hasła. Gdzie mogę je znaleźć?

Podczas konfiguracji łącza na jednym z etapów wymagane jest podanie unikalnego loginu i hasła, 
które występują także pod nazwą PPP Username oraz PPP Password. Informacje te znajdziesz 
po zalogowaniu się do serwisu Netia Online (netiaonline.pl).

1.  Zanim jednak będziesz mógł zalogować się do Netia Online, w oknie, które się pojawi  
(wygląd okna zależy od posiadanego urządzenia) podaj dane pierwszego logowania:

 • login: internet 

 • hasło: internet.

 Są to dane, które pozwolą Ci na połączenie się ze stronami Netii, w tym Netia Online. 

2. Wejdź na Netia Online (netiaonline.pl) i zaloguj się do serwisu.

http://netiaonline.pl
http://netiaonline.pl
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3. Po zalogowaniu wybierz zakładkę Usługi —> Usługi internetowe.

4. W niebieskim oknie znajdziesz swój Twój unikalny login oraz hasło. 


