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Ważne: Przeczytaj przed użyciem. • Important: Read before use.  
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Podłączenie

Parowanie urządzenia 
Extender: Posługując się 
spinaczem do papieru nacisnąć i 
przytrzymać przycisk parowania 
przez jedną sekundę.

Resetowanie systemu: 
Posługując się spinaczem do 
papieru lub przedmiotem 
o podobnych rozmiarach 
nacisnąć i przytrzymać przycisk 
resetowania przez sześć sekund. 

Łatwa konfiguracja i zarządzanie 
z aplikacją IntellinetMesh

Konfiguracja Touch-
and-Connect: Przejdź do 
aplikacji bezprzewodowej. W 
ustawieniach wybierz Touch-
and-Connect. Ustaw wartość 
od 30 do 200 sekund.

Touch-and-Connect
Bezhasłowy dostęp do internetu dla gości

1  Dotknij obszaru 
czujnika na wierzchu 
routera – dioda zacznie 
migać na niebiesko.

Guest

Guest

2  Goście znajdujący się w 
zasięgu maja dwie minuty 
na wejście w ustawienia 
bezprzewodowe w 
swoim urządzeniu i 
połączenie się bez użycia 
hasła z siecią „Gość”.

Parametry domyślne
Domyślny adres IP: 192.168.10.1
Login: http://ap.setup
Hasło: patrz etykieta na spodzie routera
SSID: IntellinetMesh
Touch-and-Connect (Dotknij i połącz): Guest

Zawartość Opakowania
• Domowy System Bezprzewodowy 

Mesh Wi-Fi AC1200
• Trzy zasilacze
• Kabel sieciowy
• Instrukcja Szybkiej Instalacji

Kolor Znaczenie

Fioletowe ciągłe Uruchamianie

Niebieskie ciągłe Router jest połączony z Internetem lub urządzenie Extender i router są sparowane

Niebieskie migające Uaktywniona funkcja łączenia za dotknięciem lub trwa 
parowanie urządzenia Extender z routerem

Czerwone migające Router nie jest połączony z Internetem lub urządzenie Extender jest odłączone

Czerwone ciągłe Słabe połączenie pomiędzy routerem i urządzeniem Extender — 
zbliżyć urządzenie Extender do routera

Wskaźniki LED routera i urządzeń Extender

2  Podłączyć 
zasilacz 
routera Mesh 
do gniazda 
zasilania. 
Następnie 
włącz router.

1  Posługując się 
dostarczonym 
kablem Ethernet 
połączyć port LAN 
modemu z portem 
Internet routera 
Mesh. Uwaga: 
Umieścić router 
Mesh z dala od 
źródeł ewentualnych 
zakłóceń.  

1 Konfiguracja i podłączanie routera Mesh

Odłącz kabel zasilający od modemu i wyjmij lub odłącz ewentualne baterie 
awaryjne. Następnie ponownie zamontuj baterie i podłącz zasilanie.

Na początek Zrestartuj swój modem
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ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (dotyczy Unii 

Europejskiej i innych krajów europejskich z oddzielnymi systemami zbierania)
Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, 
wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz 

z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego 
produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego 
odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu 
poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego 
komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

GWARANCJI
intellinetnetwork.eu

OŚWIADCZENIA REGULACYJNE
CE

Pasmo 5GHz nadaje się tylko do zastosowania domogwego. 

Częstotliwości pracy tego produktu wynoszą 2,4 i 5 
GHz, a maksymalne moce wyjściowe wynoszą 100 mW 
w paśmie 2,4 GHz i 200 mW w paśmie 5 GHz.

Urządzenie spełnia wymagania CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU  
I / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna  
jest na stronie internetowej producenta:

intellinet-network.com

2 Tworzenie sieci Mesh 

• Przeglądarki sieci Web: Podłącz komputer do routera 
sieciowego za pomocą innego kabla Ethernet lub uzyskać 
dostęp do routera bezprzewodowo za pomocą ikony łączności 
bezprzewodowej komputera (w pasku zadań systemu 
Windows      lub pasku menu komputera Mac     ). 

Intellinet

Intellinet

1  Zalogować się do routera Mesh za pośrednictwem:
• Aplikacji: Pobrać i uruchomić aplikację 

IntellinetMesh. Wykonać podane czynności.

Intellinet

Intellinet

Następnie połączyć się z siecią Intellinet.

2   Skonfigurować ustawienia:
•  W przeglądarce przejść pod adres 192.168.10.1 lub http://ap.setup. 

Zaloguj się do poniższego kreatora konfiguracji, używając w 
tym celu hasła (Password) znajdującego się na spodzie routera.
Wypełnić żądane informacje na poszczególnych stronach 
kreatora i kliknąć Zapisz (Save) lub Zastosuj (Apply). 

• Na karcie konfiguracji systemu wybrać kraj, region i strefę 
czasową w menu rozwijanych. Następnie utworzyć nowe 
hasło uwzględniające wielkość liter. Kliknąć Zapisz. Uwaga: 
Tego hasła należy użyć przy następnym logowaniu.

• Wybrać Router, aby przejść dale jw kreatorze routera.

•  Wybrać poziom zabezpieczeń z menu rozwijanego rodzaju 
zabezpieczeń (zaleca się połączenie WPA/WPA2) i utworzyć 
inne hasło bezprzewodowe z uwzględnieniem wielkość liter.

Instalacja i podstawowa konfiguracja może potrwać kilka minut. 

Więcej informacji podano na karcie „Do pobrania” witryny 
omawianego wyrobu: intellinet-network.com/barcode/525725.

3  Rozmieszczenie urządzeń Mesh Extender

2  Podłączyć pozostałe 
zasilacze urządzeń Mesh 
Extender do gniazd zasilania.

1  Rozmieścić urządzenia Mesh 
Extender w centralnych 
miejscach domu.

Podać informacje o sieci.
•  Wybrać połączenie z Internetem z menu rozwijanego typu 

WAN i wprowadzić szczegóły w odpowiednich polach:
• DHCP (zwykle dla klientów połączonych kablem lub światłowodem)
• PPPoE (zwykle dla klientów DSL)
•  Statyczny adres IP (zwykle dla klientów, którym dostawca usług 

internetowych [ISP] podał adres IP, maskę podsieci oraz bramę 
domyślną) 
Uwaga: Jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje odnośnie 
tych ustawień, należy zwrócić się do dostawcy Internetu.

• Utworzyć lub potwierdzić SSID routera Mesh (domyślnie jest to Guest).

Guest

http://intellinet-network.com/barcode/525725.

