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Modele Powerline Wi-Fi 1000  
PL1000v2 i PLW1000v2

Skrócona  
instrukcja obsługi
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Zawartość opakowania
W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta  
z oprogramowaniem.
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Wprowadzenie
Adaptery Powerline zapewniają alternatywną możliwość rozszerzenia 
Twojej sieci poprzez wykorzystanie istniejącej sieci elektrycznej. 

Podłącz dwa lub więcej adapterów Powerline do gniazdek 
elektrycznych, aby utworzyć sieć domową. 

Skorzystaj z punktu dostępowego Wi-Fi Powerline, aby dodać punkt 
dostępowy Wi-Fi do sieci przewodowej. Aby rozszerzyć sieć, można 
dodać maksymalnie osiem adapterów.
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1. Dioda LED zasilania 4. Port Ethernet 7. Dioda LED Wi-Fi
2. Dioda LED sieci 

Ethernet
5. Przycisk przywracania 

ustawień fabrycznych
8. Przełącznik zasilania

3. Dioda LED funkcji  
Pick a Plug

6. Przycisk zabezpieczeń 9. Przycisk WPS
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Adaptery – charakterystyka
Przed instalacją adapterów należy zapoznać się z funkcjami diod LED, 
przycisków i portów.

Zawartość opakowania
W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta  
z oprogramowaniem.
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Dioda LED 
zasilania

Świeci nieprzerwanym zielonym światłem.  
Zasilanie jest włączone.

Świeci nieprzerwanym pomarańczowym światłem. Adapter 
pracuje w trybie oszczędzania energii (tylko model PL1000v2).

Miga światłem zielonym.  
Trwa ustawianie opcji zabezpieczeń adaptera.

Wyłączona. Adapter nie jest zasilany.

Dioda LED sieci 
Ethernet

Świeci światłem ciągłym. Połączenie z siecią Ethernet.

Wyłączona.  
Nie wykryto połączenia z siecią Ethernet.

Dioda LED funkcji 
Pick a Plug

Funkcja Pick a Plug umożliwia wybranie gniazdka  
o najmocniejszym sygnale, wskazywanym przez diody LED:

Kolor czerwony. Prędkość łącza < 50 Mb/s (dobra). 

Kolor pomarańczowy.  
Prędkość łącza > 50 i < 80 Mb/s (lepsza).

Kolor zielony. Prędkość łącza > 80 Mb/s (najlepsza).

Wyłączona.  
Adapter nie odnalazł innych urządzeń zgodnych z siecią 
Powerline i korzystających z tego samego klucza szyfrowania.
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Dioda LED Wi-Fi

Przycisk 
przywracania 
ustawień 
fabrycznych

Świeci niebieskim światłem ciągłym. Komunikacja 
bezprzewodowa za pośrednictwem sieci Wi-Fi jest włączona.

Wyłączona. Komunikacja bezprzewodowa za pośrednictwem 
sieci Wi-Fi jest wyłączona. 

Przytrzymaj przycisk przywracania ustawień fabrycznych 
przez sekundę, a następnie puść go, aby przywrócić ustawienia 
fabryczne adaptera Powerline.

Port Ethernet Podłącz urządzenia przewodowe, w tym komputery,  
routery Wi-Fi i konsole do gier, do sieci Powerline.

Przycisk 
zabezpieczeń

Przycisku zabezpieczeń używa się do tworzenia  
bezpiecznej sieci Powerline.

Przełącznik 
zasilania

Przełącznik zasilania służy do włączania  
i wyłączania urządzenia.

Przycisk WPS Użyj przycisku WPS, aby automatycznie podłączyć komputer 
lub inne urządzenie Wi-Fi z obsługą WPS do sieci Powerline.
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Instalacja adapterów
Uwaga: Nie należy podłączać adapterów Powerline do przedłużaczy, 
listew zasilających i osłon przeciwprzepięciowych.

Pokój 1 Pokój 2
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Instalacja adapterów
1. Podłącz nowe adaptery.

2. Poczekaj, aż diody LED funkcji Pick a Plug się zapalą.

3. Użyj komputera, tabletu lub smartfonu, aby połączyć się  
z nową siecią Wi-Fi Powerline. Sieć Wi-Fi (SSID) oraz klucz  
są wydrukowane na etykiecie adaptera. Nazwa SSID  
jest podobna do Netgear##_EXT lub Netgear##-5G_EXT. 

Gratulacje!  
Instalacja adapterów i konfiguracja sieci zakończyła się sukcesem.

Ustawienia sieci i zabezpieczeń można dostosować później.
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Więcej możliwości
Po zainstalowaniu i uruchomieniu sieci Powerline możesz skorzystać 
z funkcji WPS, aby połączyć się z punktem dostępowym, rozszerzyć 
sieć oraz dostosować jej ustawienia i zabezpieczenia.

Korzystanie z funkcji WPS  
w celu połączenia się z siecią

 ¾ Automatyczne łączenie się z punktem dostępowym 
Powerline za pomocą przycisku WPS:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk WPS  
na punkcie dostępowym Powerline, a następnie puść go. 
Wskaźnik LED Wi-Fi zacznie migać.

2. Na urządzeniu obsługującym sieć Wi-Fi naciśnij i przytrzymaj 
przez dwie sekundy przycisk WPS, a następnie zwolnij go.
Gdy wskaźnik LED Wi-Fi przestanie migać, oznacza to,  
że urządzenia Wi-Fi zostało automatycznie połączone z punktem 
dostępowym Powerline i można rozpocząć przeglądanie sieci.
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Dodawanie adapterów
Aby przed skonfigurowaniem funkcji zabezpieczeń dodać adaptery, 
wystarczy podłączyć je do gniazdek i do sprzętu.

 ¾ Aby dodać adapter do sieci Powerline, w której 
ustawiono funkcję zabezpieczeń:

1. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego w miejscu, w którym 
chcesz zapewnić dostęp do Internetu.

2. Jeśli użyto prywatnego klucza szyfrowania, naciśnij przez dwie 
sekundy przycisk zabezpieczeń na jednym z adapterów, który 
jest już częścią sieci, a następnie naciśnij przez dwie sekundy 
przycisk zabezpieczeń na nowym adapterze.
Oba przyciski należy nacisnąć w odstępie nieprzekraczającym 
dwóch minut.

Uwaga: Przycisk zabezpieczeń nie działa w trybie oszczędzania energii.

Przycisku zabezpieczeń na adapterze Powerline nie należy  
naciskać, jeśli proces instalacji nie został zakończony, a adaptery  
nie komunikują się ze sobą (co wskazuje migająca dioda LED zasilania). 
Zbyt wczesne naciśnięcie tego przycisku może też spowodować 
czasowe zawieszenie komunikacji z siecią Powerline. Jeśli tak się stanie,  
należy skorzystać z przycisku przywracania ustawień fabrycznych, 
aby przywrócić ustawienia fabryczne adaptera.
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Dostosowywanie ustawień sieci

Konfiguracja w przeglądarce internetowej pozwoli dostosować 
ustawienia Wi-Fi sieci Powerline.

 ¾ Zmiana ustawień:

1. Na komputerze z obsługą sieci Wi-Fi lub urządzeniu mobilnym 
połączonym z siecią Wi-Fi otwórz przeglądarkę internetową.

2. Przejdź pod następujący adres: www.mywifiext.net.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po wyświetleniu monitu logowania wprowadź nazwę użytkownika 

admin oraz hasło password.

W tym miejscu można zapisać nowe ustawienia sieci Wi-Fi:

___________________________________________

Nazwa sieci Wi-Fi (SSID)

___________________________________________

Klucz sieci (hasło)

___________________________________________
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Dostosowywanie zabezpieczeń sieci

Podczas pierwszej konfiguracji sieci korzysta ona z domyślnego klucza  
szyfrowania typowego dla wszystkich adapterów. Można to jednak zmienić.

 ¾ Aby utworzyć bezpieczną sieć prywatną:
1. Poczekaj, aż diody LED funkcji Pick a Plug się zapalą.
2. Przytrzymaj przycisk zabezpieczeń na adapterze przez dwie sekundy, 

a następnie naciśnij ten sam przycisk na jednym z pozostałych 
adapterów i przytrzymaj go przez dwie sekundy. Oba przyciski należy 
nacisnąć w odstępie nieprzekraczającym dwóch minut. 

Uwaga: Przycisk zabezpieczeń nie działa w trybie oszczędzania energii  
(zobacz Porady dotyczące rozwiązywania problemów na stronie 13).

Ostrzeżenie: Przycisku zabezpieczeń na adapterze Powerline  
nie należy naciskać, jeśli proces instalacji nie został zakończony,  
a adaptery nie komunikują się ze sobą (co wskazuje dioda LED zasilania). 
Zbyt wczesne naciśnięcie tego przycisku może też spowodować czasowe 
zawieszenie komunikacji z siecią Powerline. Jeśli tak się stanie, należy 
użyć przycisku przywracania ustawień fabrycznych, aby przywrócić 
ustawienia fabryczne adaptera Powerline.

W przypadku późniejszego dodawania adapterów wykorzystaj tę 
procedurę w celu dodania nowych adapterów do zabezpieczonej sieci.
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Porady dotyczące  
rozwiązywania problemów
Dioda LED 
zasilania nie 
świeci.

Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest pod napięciem  
i że urządzenia Powerline nie są podłączone do prądu 
za pomocą przedłużaczy, listew zasilających czy osłon 
przeciwprzepięciowych.

Dioda LED 
zasilania 
świeci na 
pomarańczowo.

Tryb oszczędzania energii jest włączony, gdy dioda LED  
sieci Ethernet nie świeci. Może się to zdarzyć w następujących 
okolicznościach:

• Kabel Ethernet jest odłączony. 

• Urządzenie podłączone za pomocą kabla Ethernet  
jest wyłączone.

• Adapter był bezczynny przez 10 minut. 
Urządzenie wraca do trybu pracy po dwóch sekundach  
od ponownego ustanowienia połączenia Ethernet.

Dioda LED funkcji 
Pick a Plug nie 
świeci.

• Jeśli ustawione zostały zabezpieczenia sieciowe, upewnij 
się, że wszystkie urządzenia Powerline korzystają z tego 
samego klucza szyfrowania. Szczegółowe informacje 
można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi.

• Przytrzymaj przycisk przywracania ustawień 
fabrycznych każdego urządzenia przez sekundę,  
aby przywrócić ustawienia fabryczne adaptera Powerline.
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Dioda LED 
funkcji Pick a 
Plug świeci na 
pomarańczowo 
lub czerwono.

Występują zakłócenia w komunikacji pomiędzy adapterami.  
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

• Podłącz adaptery do innych gniazdek.

• Odłącz urządzenia, które mogą być przyczyną zakłóceń 
(np. zabezpieczenia przeciwprzepięciowe lub urządzenia 
wyposażone w silniki).

Dioda LED sieci  
Ethernet nie 
świeci.

• Upewnij się, że kable Ethernet działają  
i są solidnie podłączone do urządzeń.

• Przytrzymaj przycisk przywracania ustawień 
fabrycznych każdego urządzenia przez sekundę,  
aby przywrócić ustawienia fabryczne adaptera Powerline.
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Panel konfiguracyjny urządzeń Powerline
Dostęp do panelu konfiguracyjnego:

• Jest możliwy po podłączeniu do sieci Wi-Fi stworzonej przez urządzenie.
• W oknie przeglądarki należy wpisać adres http://mywifiext.net
• Aby zalogować się do panelu, należy użyć następujących danych:

 Login: admin
 Hasło: password

Więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów  
z dostępem do panelu konfiguracyjnego znajdziesz na stronie  
producenta (https://kb.netgear.com/29746).

Ważne: 
Po pierwszym logowaniu z uwagi na względy bezpieczeństwa  
sugerujemy dokonać zmiany danych dotyczących logowania  
do panelu konfiguracyjnego na własne. Informację, w jaki sposób  
tego dokonać, znajdziesz w sekcji I. Konserwacja punkt 4  
na str. 21 tej instrukcji.
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Ustawienia językowe:
• przy pierwszym logowaniu zostaną rozpoznane twoje systemowe  
 ustawienia dotyczące preferencji językowych, 

• w każdej chwili możesz zmienić język na dowolny, wybierając 
 język z listy, którą znajdziesz w prawym górnym rogu,  
 obok przycisku Wyloguj.
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I. Konserwacja 

Po zalogowaniu w sekcji Konserwacja znajdziesz podstawowe  
informacje dotyczące urządzenia. 

1. W zakładce STAN znajdziesz podstawowe informacje o: 

  •   ustawionych kanałach zarówno dla pasma 2,4 GHz,  
jak i 5 GHz,

  •  nazwie sieci (SSID),

  •   trybie łączności bezprzewodowej – sprawdzisz tutaj,  
jaką maksymalną prędkość może osiągnąć posiadane  
urządzenie końcowe (np. smartfon, laptop) przy połączeniu  
poprzez urządzenia Powerline,

  •   aktywności bezprzewodowej punktów dostępu  
 2,4 GHz i 5 GHz (włączone/wyłączone).
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W przypadku problemów z konfiguracją w sekcji informacje  
o adresach IP we wzmacniaczu sygnału znajdziesz dane  
dotyczące: adresu MAC urządzenia, adresu IP, czy urządzenie  
jest włączone/wyłączone (klient DHCP), adresu IP bramy,  
maski podsieci dla adresu IP, serwera, nazwy domen.
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W zakładce STAN możesz również, klikając w przycisk  
POKAŻ STATYSTYKI, zapoznać się ze szczegółowymi  
informacjami dotyczącymi:

 •  prędkości nadawania i odbioru bezprzewodowego Wi-Fi  
w częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz, a także  
przy połączeniu przewodowym LAN.

  Prędkość przedstawiona jest w bitach na sekundę [B/s],

  •  czasu pracy urządzeń przy połączeniu bezprzewodowym  
(na paśmie 2,4 GHz i 5 GHz) oraz przy połączeniu  
przewodowym przy użyciu kabla ethernetowego (LAN),

  •  maksymalnych możliwości połączenia przewodowego  
oraz bezprzewodowego Wi-Fi na pasmach 2,4 GHz i 5 GHz.

W zakładce tej istnieje również możliwość ponownego  
uruchomienia urządzenia. 

W przypadku problemów z konfiguracją w sekcji informacje  
o adresach IP we wzmacniaczu sygnału znajdziesz dane  
dotyczące: adresu MAC urządzenia, adresu IP, czy urządzenie  
jest włączone/wyłączone (klient DHCP), adresu IP bramy,  
maski podsieci dla adresu IP, serwera, nazwy domen.
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2. W zakładce STAN POWERLINE możesz zyskać informację o:

 •  prędkości nadawania i odbierania w megabitach na sekundę [Mb/s],

 • adresie MAC urządzenia Powerline,

 • aktualnej wersji oprogramowania,

 • stanie urządzenia (włączone/wyłączone),

 • topologii sieci wraz z danymi diagnostycznymi połączenia.

3. W zakładce PODŁĄCZONE URZĄDZENIA znajdziesz informacje o:

 •  sposobie, w jaki twoje urządzenie końcowe (laptop, smartfon itp.)  
jest podłączone do urządzeń Powerline (połączenie 
przewodowe, bezprzewodowe), 

 • adresie IP i MAC urządzeń końcowych (laptop, smartfon itp.)  
  podłączonych do zestawu urządzeń Powerline,

 • nazwach podłączonych urządzeń końcowych (laptop, smartfon itp.),  
  dzięki czemu możesz zweryfikować, czy z siecią korzystającą  
  z urządzeń Powerline nie łączą się nieznane urządzenia,  
  na których dostęp nie zezwoliłeś.  

Dzięki tym informacjom dowiesz się, jakie urządzenia aktualnie  
łączą się z twoimi urządzeniami Powerline. 
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4. W panelu konserwacyjnym masz również możliwość:

  •  ustawienia kopii zapasowych – funkcja ta pozwala  
na przywrócenie zapisanych ustawień, można również 
przywrócić domyślne ustawienia fabryczne,

 •  ustawienia hasła – tutaj możesz dokonać zmiany domyślnego 
hasła do panelu konfiguracyjnego na własne. Pamiętaj, aby 
dokonać zmiany na własne hasło po pierwszym logowaniu.

  Istnieje również możliwość wprowadzenia ustawień, które pozwolą  
  na odzyskanie hasła dostępu. W zakładce ustaw hasło włącz  
  opcję odzyskiwanie hasła. Następnie ustaw 2 pytania zabezpieczające  
  (wybierając je z listy) oraz udziel na nie odpowiedzi. Pozwolą one  
  na weryfikację użytkownika i dadzą możliwość odzyskania  
  dostępu do panelu konfiguracyjnego. 

 • uaktualnienia oprogramowania sprzętowego urządzeń Powerline. 

  Najnowsze oprogramowanie znajdziesz tutaj:  
  https://www.netgear.com/support/product/PLW1000v2#download.
  Pod wyżej wskazanym adresem znajdziesz również dokładną  
  instrukcję, w jaki sposób dokonać aktualizacji urządzenia.
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II. Konfiguracja 

Wchodząc w obszar konfiguracji, możesz dokonać:

  • zmian w ustawieniach komunikacji bezprzewodowej, 

 • konfiguracji adresu IP.

1. Ustawienia komunikacji bezprzewodowej  
 W tej zakładce można dokonać:

 • wyboru regionu: 

  Domyślnie wybranym regionem jest Europa.  
  Tego parametru rekomendujemy nie zmieniać.  
  Wszelkich zmian w tym obszarze użytkownik  
  dokonuje na własną odpowiedzialność.

 • zmiany opcji zabezpieczeń:

  Dostępne są następujące:  
  WPA-PSK + WPA2-PSK, WPA2-PSK [AES]  
  oraz brak szyfrowania. Nie rekomendujemy  
  wybrania opcji brak szyfrowania.  
  Automatycznie wybraną opcją jest WPA2-PSK [AES].
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 • zmiany nazwy sieci (SSID) zarówno dla częstotliwości  
  2,4 GHz, jak i 5 GHz, 

 • zmiany hasła na własne zarówno dla sieci 2,4 GHz, jak i 5 GHz. 

  Pamiętaj, że hasło powinno zawierać od 8 do 63 znaków.
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2. Konfiguracja adresu IP
 W tej zakładce istnieje możliwość zmiany dynamicznej  
 adresacji na statyczną. 
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III. Ustawienia zaawansowane 

W sekcji ZAAWANSOWANE możesz dokonać zmian ustawień 
w zakresie: komunikacji bezprzewodowej, ustawień urządzeń 
Powerline oraz ustawień dotyczących strefy czasowej.

1. Ustawienia komunikacji bezprzewodowej  
 W tej zakładce można:

 • przeprowadzić zaawansowaną konfigurację WPS  
  i w ten sposób np. zapobiec ujawnianiu kodu PIN  
  po 3 nieudanych próbach od jego wprowadzenia,

 • ustawić automatyczne wyłączenie lub uruchomienie  
  sieci bezprzewodowej o określonych porach dnia,

 • włączyć/wyłączyć widoczność sieci na urządzeniach  
  końcowych,

 • włączyć/wyłączyć dostęp do jednej z sieci; możesz  
  w ten sposób ograniczyć korzystanie do jednego  
  wybranego pasma,

 • ustawić szerszy kanał dla sieci 2,4 GHz o parametrze  
  20/40 MHz, który może wpłynąć na poprawę  
  bezprzewodowego połączenia z internetem,
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 • ustawić ograniczenia dostępu – dzięki tej funkcji  
  możesz ograniczyć listę urządzeń końcowych łączących się  
  z siecią (stworzoną przez urządzenia Powerline).
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2. Ustawienia Powerline 
 W tej zakładce możesz:

 • zmienić nazwę urządzenia Powerline na własną,

 • zmienić klucz szyfrowania adaptera Wi-Fi Powerline, 

  • zarządzać diodami LED na urządzeniach.

3. NTP SETTING  
 W tej zakładce istnieje możliwość ustawienia strefy czasowej  
 oraz serwera czasu.



Pomoc techniczna
Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Odwiedź stronę www.netgear.com/support, 
aby zarejestrować swój produkt, uzyskać pomoc, pobrać najnowsze pliki i podręczniki 
instalacji, a także dołączyć do naszej społeczności. Zalecamy korzystanie jedynie  
z oficjalnych źródeł wsparcia firmy NETGEAR.

Znaki towarowe
© NETGEAR, Inc., NETGEAR oraz logo NETGEAR są znakami towarowymi firmy  
NETGEAR, Inc. Wszelkie znaki towarowe niezwiązane z firmą NETGEAR 
są wykorzystywane wyłącznie w celach referencyjnych. 

Zgodność z przepisami
Aktualny tekst Deklaracji zgodności z normami UE dostępny jest pod adresem 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. Informacje o zgodności  
z przepisami znajdują się na stronie http://www.netgear.com/about/regulatory/.

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