
Witamy, oto instrukcja obsługi   wifisky

Instalacja sterowników i ustawienia sieciowe

1. Zainstaluj sterowniki

1.1 Kliknij dwukrotnie na ikonkę , by rozpocząć instalację.

(UWAGA: Nie podłączaj bezprzewodowego adaptera przed zainstalowaniem sterowników)  

1.2 Wybierz , a następnie kliknij „Next”:

1.3 Wybierz zaznaczoną automatycznie opcję , a następnie kliknij „Next”



1.4 Po przejściu do kolejnej strony(por. obraz poniżej), wybierz opcję

i kliknij „Next”:



1.5 Kiedy przejdziesz do kolejnej strony(por. obraz poniżej), kliknij „install”.

(Uwaga: Jeśli sterowniki nie zostały pomyślnie zainstalowane, prosimy, zamknij program 
antywirusowy przed kolejną próbą instalacji, ponieważ niektóre programy antywirusowe mogą 
wpływać negatywnie na przebieg instalacji.)

1.6 Sterowniki instalują się poprawnie, jeśli na ekranie pojawia się następujący obraz:



1.7
Po

zainstalowaniu sterowników kliknij „Finish”:



Zobaczysz ikonkę na pasku zadań Twojego komputera po zainstalowaniu sterowników; oznacza to, że 
instalacja dobiegła końca. 
Podłącz nasz bezprzewodowy adapter USB do Twojego komputera; po zakończeniu automatycznych 
aktualizacji komputer może połączyć się z siecią bez potrzeby wprowadzania hasła. 

2. Ustawienia sieciowe

2.1 Kliknij podwójnie na ikonkę po prawej stronie paska zadań; pojawi się następujące okienko:

2.2 Kliknij na ikonkę  , by pojawił się obraz przedstawiony poniżej; następnie kliknij na ikonkę   , 
by odświeżyć sieć(im więcej razy odświeżysz, tym więcej sieci zobaczysz).



2.3 Klikając, wybierz sieć(powinieneś znać swój kod SSID, tutaj, dla przykładu, jest to TYY). Następnie 
kliknij (por. obraz powyżej), by pojawił się obraz przedstawiony poniżej:

2.4 Następnie kliknij na ikonkę (dalej), a pokaże się następujący obraz:

2.5 Kliknij ponownie na ikonkę  , by pokazał się następujący obraz:



2.6 Wprowadź hasło(„Wep Key”), a następnie kliknij na ikonkę , by pojawił się następujący 
obraz:

(UWAGA: Powinieneś wprowadzić prawidłowe hasło, w innym wypadku nie połączysz się z siecią i 
nie otrzymasz numeru IP) 

Jeśli sieci jest 
kilka, możesz 
kliknąć na opcję
„Use Pre-login 

Connection”, w takim przypadku sieć stanie się siecią pierwszego wyboru. 
Uwaga: Ustawienia 2.3, 2.4, 2.5 to ustawienia domyślne użytkownika. 

2.7 Kliknij na obrazie ukazanym powyżej , by pojawił się następujący obraz:
 

2.8 Kliknij na sieć „TYY”, następnie na ikonkę   :



Program automatycznie otrzymuje nr IP po pomyślnym połączeniu się z siecią, możesz teraz rozpocząć 
surfowanie w internecie. 


