
Instalacja

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300
Model EX2700
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Wprowadzenie
Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa 
zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału 
oraz poprawę jego ogólnej jakości na większych dystansach. 
Wzmacniacz powtarza sygnał z istniejącego routera WiFi lub punktu 
dostępowego.

Istniejąca sieć 
WiFi

Wzmacniacz sygnału 
sieci WiFi
Zwiększa zasięg istniejącej 
sieci WiFi i emituje 
silniejszy sygnał w trudno 
dostępnych miejscach. Czasami router nie 

jest w stanie 
zapewnić 
wymaganego zasięgu 
sieci WiFi.
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Wzmacniacz sygnału – charakterystyka
Przed instalacją wzmacniacza sygnału należy zapoznać się  
z funkcjami diod LED, przycisków i portów.

Dioda LED 
połączenia 
z routerem

Dioda LED 
połączenia  
z urządzeniem

Dioda LED 
zasilania
Dioda LED 
połączenia WPS

Przycisk 
włączania/
wyłączania 
zasilania
Przycisk WPS

Przycisk Factory  
Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych)

Port Ethernet
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Opis diod LED
Dioda LED 
połączenia  
z routerem

Ta dioda LED pokazuje połączenie pomiędzy wzmacniaczem 
sygnału a routerem lub punktem dostępowym.
Świeci zielonym światłem ciągłym. Najlepsze połączenie.
Świeci pomarańczowym światłem ciągłym. Dobre 
połączenie.
Świeci czerwonym światłem ciągłym. Słabe połączenie.
Wyłączona. Brak połączenia.

Dioda LED 
połączenia  
z urządzeniem

Ta dioda LED pokazuje połączenie pomiędzy wzmacniaczem 
sygnału a komputerem lub urządzeniem przenośnym.
Świeci zielonym światłem ciągłym. Najlepsze połączenie.
Świeci pomarańczowym światłem ciągłym. Dobre 
połączenie.
Świeci czerwonym światłem ciągłym. Słabe połączenie.
Wyłączona. Brak połączenia.

Dioda LED 
zasilania

Świeci pomarańczowym światłem ciągłym. Trwa 
uruchamianie urządzenia.
Świeci zielonym światłem ciągłym. Urządzenie jest włączone.
Wyłączona. Urządzenie jest wyłączone.

Dioda LED 
połączenia WPS

Świeci zielonym światłem ciągłym. Zabezpieczenie sieci WiFi 
jest włączone (WPA lub WPA2).
Miga światłem zielonym. Ustanawianie połączenia WPS.
Wyłączona. Zabezpieczenie sieci WiFi nie jest włączone.

Uwaga: Jeśli dioda LED połączenia z routerem lub dioda LED połączenia  
z urządzeniem świeci pomarańczowym lub czerwonym światłem, przejdź do części 
„Wyszukiwanie najlepszego miejsca” na stronie 10. 
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Instalacja wzmacniacza sygnału WiFi
Ustaw wzmacniacz i podłącz go do zasilania oraz do sieci WiFi.

Ustawianie wzmacniacza sygnału i podłączanie go do 
źródła zasilania
1. Ustaw wzmacniacz sygnału w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się 

router sieci WiFi.
Bliskość routera WiFi wymagana jest tylko w trakcie procesu wstępnej 
konfiguracji.

2. Podłącz wzmacniacz sygnału do gniazda elektrycznego.
Dioda LED zasilania zacznie świecić na zielono. Jeśli dioda LED zasilania nie 
zacznie świecić, naciśnij przycisk Power (Zasilanie).

Nawiązywanie połączenia z istniejącą siecią WiFi

Aby zwiększyć zasięg istniejącej sieci WiFi, należy podłączyć do niej wzmacniacz 
sygnału. Można to zrobić na dwa sposoby:

• Poprzez WPS. Więcej informacji można znaleźć w części „Łączenie poprzez 
WPS” na stronie 6.

• Przy pomocy przewodnika instalacji w przeglądarce internetowej. Więcej 
informacji można znaleźć w części „Łączenie przy pomocy przewodnika instalacji 
w przeglądarce internetowej” na stronie 7.



6

Łączenie poprzez WPS

Funkcja Wi-Fi Protected Setup (Zabezpieczone ustawienia Wi-Fi, WPS) pozwala  
w łatwy sposób dołączyć do zabezpieczonej sieci WiFi bez wpisywania nazwy sieci  
i hasła. 

Uwaga: WPS nie obsługuje zabezpieczeń sieciowych WEP. Jeśli korzystasz 
zabezpieczeń WEP, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Łączenie 
przy pomocy przewodnika instalacji w przeglądarce internetowej” na stronie 7.

1. Naciśnij przycisk WPS z boku wzmacniacza.
Dioda LED połączenia WPS zacznie migać.

2. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na routerze lub punkcie 
dostępowym.
Gdy dioda LED połączenia WPS na wzmacniaczu sygnału zacznie świecić 
zielonym światłem ciągłym, a dioda LED połączenia z routerem również zacznie 
świecić, oznacza to, że wzmacniacz sygnału połączył się z istniejącą siecią WiFi.

Jeśli dioda LED połączenia z routerem nie zacznie świecić, spróbuj ponownie. 
Jeśli mimo to dioda nie zacznie świecić, zobacz „Łączenie przy pomocy 
przewodnika instalacji w przeglądarce internetowej” na stronie 7.

3. Wyszukaj nową nazwę sieci wzmacniacza sygnału.
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) wzmacniacza sygnału zmieni się na nazwę 
istniejącej sieci WiFi, z rozszerzeniem _EXT na końcu nazwy. Przykładowo:

• Nazwa istniejącej sieci WiFi: NazwaMojejSieci

• Nowa nazwa sieci wzmacniacza: NazwaMojejSieci_EXT
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4. Podłącz urządzenia WiFi do nowej sieci wzmacniacza sygnału.
Podaj to samo hasło do sieci WiFi, które używane było w przypadku routera WiFi.

5. Odłącz wzmacniacz sygnału i przenieś go w miejsce, w którym sygnał WiFi jest 
słaby.
Należy wybrać miejsce znajdujące się w zasięgu istniejącej sieci WiFi routera.

6. Podłącz wzmacniacz sygnału do gniazda elektrycznego.
Dioda LED zasilania zacznie świecić na zielono. Jeśli dioda LED zasilania nie 
zacznie świecić, naciśnij przycisk Power (Zasilanie).

7. Dioda LED połączenia z routerem pomaga wybrać miejsce, w którym połączenie 
pomiędzy wzmacniaczem a routerem jest optymalne. 

Łączenie przy pomocy przewodnika instalacji w przeglądarce 
internetowej

1. Użyj menedżera sieci bezprzewodowej WiFi na komputerze lub urządzeniu 
przenośnym, aby wyszukać sieć bezprzewodową NETGEAR_EXT (SSID)  
i nawiązać z nią połączenie.
Po nawiązaniu połączenia z komputerem lub urządzeniem przenośnym dioda 
LED połączenia z urządzeniem zacznie świecić światłem ciągłym.

2. Z tego samego komputera lub urządzenia bezprzewodowego otwórz okno 
przeglądarki internetowej.
Nastąpi przekierowanie do kreatora inteligentnej konfiguracji połączenia genie 
Smart Setup firmy NETGEAR. Jeśli przekierowanie do aplikacji genie firmy 
NETGEAR nie nastąpi automatycznie, uruchom przeglądarkę internetową  
i w pasku adresu wpisz www.mywifiext.net. Jako nazwę użytkownika wpisz 
admin, a jako hasło wpisz password.
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3. Wybierz sieć WiFi, której sygnał ma być wzmocniony, i kliknij przycisk Continue 
(Dalej).

4. W polu Password (Hasło) wpisz hasło dostępu do sieci (zwane także hasłem lub 
kluczem sieci) i kliknij przycisk Continue (Dalej).

5. W polu Name (Nazwa) wpisz nazwę (identyfikator SSID) nowej sieci WiFi 
wzmacniacz i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

Zaznaczając to pole wyboru możesz użyć tych samych ustawień zabezpieczenia 
istniejącej sieci.

Ustawienia zostaną wprowadzone i pojawi się następujący ekran:
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W urządzeniach iPad, iPhone i MacBook ekran ten zostanie automatycznie 
zamknięty. 

6. Użyj menedżera sieci WiFi na komputerze lub urządzeniu przenośnym, aby 
połączyć się z nowo utworzoną siecią WiFi wzmacniacza.
Powtórz tę czynność w stosunku do wszystkich komputerów i urządzeń 
przenośnych.

7. Jeśli ekran nadal jest wyświetlany na komputerze lub ekranie urządzenia, 
zaznacz pole wyboru na dole ekranu i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
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8. Odłącz wzmacniacz sygnału i przenieś go w miejsce, w którym sygnał WiFi jest 
słaby.
Należy wybrać miejsce znajdujące się w zasięgu istniejącej sieci WiFi routera.

9. Podłącz wzmacniacz sygnału do gniazda elektrycznego.
Dioda LED zasilania zacznie świecić na zielono. Jeśli dioda LED zasilania nie 
zacznie świecić, naciśnij przycisk Power (Zasilanie).

Dioda LED połączenia z routerem pomaga wybrać miejsce, w którym połączenie 
pomiędzy wzmacniaczem a routerem jest optymalne.

Wyszukiwanie najlepszego miejsca
Jeśli sygnał sieci WiFi jest słaby, podczas pierwszego łączenia z siecią wzmacniacza 
dioda LED połączenia z routerem lub dioda LED połączenia z urządzeniem będzie 
świecić na pomarańczowo lub na czerwono. Jeśli tak się stanie, należy skorygować 
umiejscowienie wzmacniacza sygnału.

• Jeśli dioda LED połączenia z routerem świeci na pomarańczowo lub na 
czerwono, umieść wzmacniacz bliżej routera.

• Jeśli dioda LED połączenia z urządzeniem świeci na pomarańczowo lub na 
czerwono, umieść komputer lub urządzenie przenośne bliżej wzmacniacza.
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Podłączanie urządzeń przewodowych za 
pomocą kabla Ethernet
Po podłączeniu wzmacniacza do istniejącej sieci WiFi urządzenie przewodowe można 
podłączyć do wzmacniacza za pomocą kabla Ethernet. Urządzenie to może wówczas 
uzyskać dostęp do istniejącej sieci za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. 

1. Skonfiguruj wzmacniacz sygnału.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Ustawianie wzmacniacza sygnału i 
podłączanie go do źródła zasilania” na stronie 5.

Wzmacniacz sygnału

Odtwarzacz 
Blu-ray

Router WiFi
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2. Podłącz wzmacniacz do istniejącej sieci WiFi.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Nawiązywanie połączenia z istniejącą 
siecią WiFi” na stronie 5.

3. Podłącz kabel Ethernet urządzenia sieciowego do portu Ethernet we 
wzmacniaczu.

Logowanie w celu uzyskania dostępu do 
ustawień wzmacniacza
Po ukończeniu instalacji można zalogować się do wzmacniacza, aby przejrzeć lub 
zmienić jego ustawienia. 

1. Podłącz komputer lub urządzenie przenośne do sieci wzmacniacza.

2. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz  
www.mywifiext.net lub www.mywifiext.com.

Wyświetlony zostanie ekran logowania.

3. Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. 
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Często zadawane pytania
Więcej informacji na temat produktu można uzyskać w instrukcji obsługi, dostępnej 
pod adresem http://support.netgear.com.

Przewodnik instalacji w przeglądarce internetowej żąda wprowadzenia hasła 
sieci (hasła dostępu) lub klucza zabezpieczającego, choć mam pewność, że 
wprowadzone hasło jest poprawne. Co mogę zrobić?

Wzmacniacz sygnału został prawdopodobnie ustawiony na granicy zasięgu routera 
lub punktu dostępowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Ustawianie 
wzmacniacza sygnału i podłączanie go do źródła zasilania” na stronie 5. 

Jeśli używasz zabezpieczeń WEP, upewnij się, że wpisujesz hasło sieciowe  
w odpowiednim polu.

Czy wzmacniacz sygnału będzie działał, gdy podłączę go do routera za pomocą 
kabla Ethernet?

Nie. Wzmacniacz sygnału jest przeznaczony do bezprzewodowego łączenia się  
z routerem lub punktem dostępowym.

Jaka jest nazwa użytkownika i hasło wymagane do zalogowania się na 
wzmacniaczu?

Nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło — password. W obu przypadkach 
rozróżniane są wielkie i małe litery.

Udało mi się nawiązać połączenie z siecią NETGEAR_EXT i uruchomić 
przeglądarkę. Dlaczego w przeglądarce internetowej nie widzę możliwości 
podłączenia się przy pomocy przewodnika instalacji?
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Wykonaj następujące czynności:

• Upewnij się, że komputer jest skonfigurowany do obsługi protokołu DHCP 
(większość jest tak skonfigurowana).

• Upewnij się, że dioda LED połączenia z urządzeniem świeci się na zielono,  
a podany adres IP jest poprawny. 

• Uruchom przeglądarkę internetową ponownie i wpisz www.mywifiext.net lub 
www.mywifiext.com w jej polu adresu. Jako nazwę użytkownika wpisz admin,  
a jako hasło wpisz password.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne na wzmacniaczu sygnału?

1. Za pomocą ostrego przedmiotu, na przykład długopisu lub spinacza, przez około  
5 sekund przytrzymaj przycisk Factory Reset (Przywracanie ustawień 
fabrycznych) wzmacniacza. Dioda LED zasilania powinna zacząć migać na 
pomarańczowo.

2. Zwolnij przycisk Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) i poczekaj, 
aż wzmacniacz sygnału uruchomi się ponownie.

Wzmacniacz sygnału zostanie zresetowany i powróci do ustawień fabrycznych.

Dostęp do wzmacniacza sygnału można teraz uzyskać z poziomu przeglądarki 
internetowej, korzystając z domyślnych ustawień fabrycznych.

W routerze jest włączona funkcja filtrowania adresów MAC w sieci 
bezprzewodowej (kontrola dostępu w sieci bezprzewodowej lub lista ACL).  
Co muszę zrobić podczas instalowania wzmacniacza sygnału?
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Gdy urządzenie bezprzewodowe łączy się z routerem poprzez wzmacniacz, adres 
MAC urządzenia bezprzewodowego jest zmieniany na inny adres MAC. Jeśli funkcja 
filtrowania adresów MAC jest włączona, urządzenie bezprzewodowe połączy się ze 
wzmacniaczem, ale nie będzie w stanie uzyskać z niego adresu IP ani nie będzie  
w stanie połączyć się z Internetem.

Aby umożliwić urządzeniu bezprzewodowemu uzyskanie adresu IP ze wzmacniacza 
oraz połączenie z Internetem, konieczne jest wprowadzenie zmienionego adresu MAC 
do routera.

1. Wyłącz funkcję filtrowania adresów MAC w routerze.

2. Włącz wzmacniacz sygnału i podłącz do jego sieci wszystkie urządzenia 
bezprzewodowe.

3. Upewnij się, że świeci dioda LED połączenia z routerem.

4. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz www.mywifiext.net 
lub www.mywifiext.com.

Wyświetlony zostanie ekran logowania.

5. Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. 

6. Wybierz opcję Attached Devices (Podłączone urządzenia).

Ekran Attached Devices (Podłączone urządzenia) wyświetla adresy komputerów 
i urządzeń z systemem MAC, które są podłączone do sieci wzmacniacza.

7. Dodaj wszystkie adresy MAC rozpoczynające się od 02:0F:B5 do tabeli 
filtrowania adresów MAC w routerze.
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Netgear, Inc.
350 East Plumeria Drive

San Jose, CA 95134, USA

Pomoc techniczna
Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego 
numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem  
https://my.netgear.com. Aby uzyskać dostęp do telefonicznego wsparcia NETGEAR, musisz 
najpierw zarejestrować produkt. NETGEAR zaleca rejestrację produktu poprzez stronę 
NETGEAR.

Aby wyszukać aktualizacje produktów oraz uzyskać pomoc, odwiedź witrynę  
http://support.netgear.com.

NETGEAR zaleca korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł wsparcia NETGEAR. 
Podręcznik instalacji możesz pobrać ze strony http://downloadcenter.netgear.com lub za 
pomocą odnośnika znajdującego się w interfejsie urządzenia.

Znaki towarowe
NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej 
spółek zależnych w USA oraz/lub innych państwach. Informacje mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. © NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodność
Aktualny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 

Aby uzyskać informacje o zgodności z przepisami, odwiedź stronę  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem informującym  
o zgodności z przepisami.

Wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Produkt dopuszczony do sprzedaży w krajach 
członkowskich UE, krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Szwajcarii.
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