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Objaśnienia ekranu LED Porty i przyciski Konfiguracja trybu wzmacniacza

POWER

Ikona LED Status
Włączone
Wyłączone

Włączone
Mruganie

Wyłączone

Włączone
Mruganie

Wyłączone

Włączone
Mruganie

Wyłączone

Błyskanie
Wyłączone

Włączone
Mruganie
Błyskanie

Prawidłowe zasilanie.
Nieprawidłowe zasilanie lub brak zasilania. LAN / WAN Podłącz komputer lub router.

RESET / WPS Naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 5s, aby przywrócić
ustawienia fabryczne

RESET / WPS
(Tryb AP)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez mniej niż 3s, aby
umożliwić podłączenie się urządzeń.

RESET / WPS
(Tryb wzmacniacza)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez mniej niż 3s, aby
włączyć nadajnik.

Sieć WiFi 5.8G włączona.
Sieć WiFi 5.8G przesyła lub odbiera dane.
Sieć WiFi 5.8G wyłączona lub nieprawidłowe działanie.

Sieć WiFi 2.4G włączona.
Sieć WiFi 2.4G przesyła lub odbiera dane.
Sieć WiFi 2.4G wyłączona lub nieprawidłowe działanie.

Kabel podłączony.
Port przesyła lub odbiera dane.
Nieprawidłowe działanie portu lub odłączony kabel.

Funkcja WPS jest włączona.
Funkcja WPS jest wyłączona.

Funkcja WPS / przesyłanie danych działa prawidłowo.
Funkcja WPS / przesyłanie danych nie działa prawidłowo.
Funkcja WPS jest włączona.

Znaczenie ELEMENT OPIS

5,8G

2,4G

LAN / WAN

Wzmacniacz
(TRYB AP)

Wzmacniacz
(TRYB WZMACNIACZA)

Tryb wzmacniacza: Podłącz urządzenia do wzmacniacza bezprzewodowo 
lub za pomocą kabla Ethernet i ciesz się dostępem do Internetu.

Konfiguracja trybu AP

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Uruchomienie
Podłącz wzmacniacz do gniazda elektrycznego obok routera.

2. Konfiguracja
Metoda 1: za pośrednictwem przeglądarki internetowej
1. Podłącz komputer lub smartfon do sieci wzmacniacza: PIX-LINK-2.4G/PIX-
-LINK-5.8G, hasło domyślne: 12345678. W przypadku korzystania z kompute-
ra, odłącz kabel Ethernet, jeśli jest podłączony. Domyślna nazwa sieci 
bezprzewodowej znajduje się na dolnej etykiecie wzmacniacza.

2. Konfiguracja
Metoda 1: za pośrednictwem przeglądarki internetowej
1. Podłącz komputer lub smartfon do sieci wzmacniacza: PIX-LINK-2.4G/PIX-
-LINK-5.8G, hasło domyślne: 12345678. W przypadku korzystania z kompute-
ra, odłącz kabel Ethernet, jeśli jest podłączony. Domyślna nazwa sieci 
bezprzewodowej znajduje się na dolnej etykiecie wzmacniacza.

P.1. Nie możesz uzyskać dostępu do strony administracyjnej? 
• Upewnij się, że komputer automatycznie pobiera adres.
• Upewnij się, że komputer jest podłączony do portu LAN routera za pomocą 
kabla, a wskaźniki sieci po obu stronach świecą się.
• Uruchom przeglądarkę Internet Explorer, wybierz „narzędzia” → „Opcje 
internetowe” i upewnij się, że na karcie połączeń zaznaczona jest opcja „never 
dial” oraz że wszystkie opcje w podsekcji LAN są odznaczone.
• Uruchom ponownie przeglądarkę lub wypróbuj inną przeglądarkę (np. Firefox 
lub Chrome).
• Wymień kabel sieciowy i ponownie połącz się ze stroną lub spróbuj otworzyć 
stronę z innego komputera.
• Zresetuj domyślne ustawienia fabryczne urządzenia. Jeśli problem nadal 
występuje, powtórz powyższe kroki. 

P.2. Co  zrobić, jeśli dioda LED wzmacniacza nie świeci światłem stałym 
po zakończeniu konfiguracji przez WPS lub przeglądarkę internetową?
• Być może podczas konfiguracji wprowadzono nieprawidłowe hasła Wi-Fi do 
sieci hosta. Sprawdź hasła i spróbuj ponownie.
• Upewnij się, że wzmacniacz znajduje się blisko routera, najlepiej w odległości 
mniejszej niż 3 m, i z dala od dużych urządzeń elektrycznych.
• Jeśli w routerze włączono bezprzewodowe filtrowanie adresów MAC, 
bezprzewodową kontrolę dostępu lub listę kontroli dostępu (ACL), należy 
wyłączyć te funkcje, a następnie przeprowadzić konfigurację dowolną z metod 
opisanych w instrukcji.
• Zresetuj wzmacniacz i ponownie przeprowadź konfigurację.

P.3. Po zakończeniu konfiguracji nadal nie można uzyskać dostępu do 
Internetu?
• Upewnij się, że przewód sieciowy wzmacniacza jest prawidłowo podłączony 
i świecą się wskaźniki połączenia sieciowego obu portów LAN.
P.4. Telefon komórkowy, tablet lub laptop nie mogą połączyć się z siecią 
WiFi?
• Upewnij się, że funkcja WiFi w urządzeniu mobilnym działa normalnie, np. 
sprawdzając, czy przełącznik WiFi jest włączony i można odbierać sygnał 
bezprzewodowy.
• Upewnij się, że router jest prawidłowo skonfigurowany.
• Upewnij się, że podczas konfiguracji połączenia bezprzewodowego wybrana 
nazwa sieci bezprzewodowej i hasło dostępu są poprawne (z uwzględnieniem 
wielkości liter).
• Zrestartuj urządzenie i przywróć ustawienia fabryczne. Jeśli problem nadal 
występuje, powtórz powyższe kroki.
P.5. Jak przywrócić ustawienia fabryczne we wzmacniaczu?
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 5s, w celu przywrócenia ustawień 
fabrycznych. 
Uwaga: po wykonaniu tej czynności, wszystkie konfiguracje zostaną 
wyczyszczone. Po ustawieniu domyślnych ustawień fabrycznych 
konieczne będzie ponowne skonfigurowanie urządzenia.

2. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz http://192.168.7.1 lub 
setup.pix-link.net w pasku adresu. Następnie wprowadź hasło: admin, aby się 
zalogować. Uwaga: jeśli okno logowania się nie pojawi, sprawdź odpowiedź 
na pytanie P.1. w sekcji FAQ.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby zakończyć konfigurację.
a. Kliknij okno Repeater Mode (tryb wzmacniacza).

c. Podłącz wzmacniacz do portu Lan za pomocą kabla Ethernet.

d. Bezprzewodowo połącz swoje urządzenia z wzmacniaczem i ciesz się 
dostępem do Internetu.

b. Wprowadź SSID oraz hasło (password). Naciśnij „Apply”, aby zakończyć 
konfigurację.

3. Zmiana lokalizacji
1. Podłącz wzmacniacz sygnału w połowie odległości między routerem a 
martwą strefą Wi-Fi. Wybrana lokalizacja musi znajdować się w zasięgu 
twojego routera.
2. Odczekaj około 2 minut, aż dioda sygnalizacyjna zaświeci się na stałe 
niebieskim światłem. Jeśli tak się nie stanie, przenieś wzmacniacz bliżej 
routera, aby uzyskać lepszą jakość sygnału

Metoda 2: Za pośrednictwem przycisku WPS
1. Naciśnij przycisk WPS na routerze.

2. W ciągu 2 minut naciśnij krótko (1s) przycisk WPS na wzmacniaczu. 
Światło LED wzmacniacza powinno zmienić się z migającego na stałe, 
wskazując na udane połączenie. 

Uwaga: jeśli dioda LED wzmacniacza nie świeci światłem ciągłym, 
wykonaj czynności ponownie lub przeprowadź metodę 1 lub 2.

2. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz http://192.168.7.1 lub setup.pix-
-link.net w pasku adresu. Następnie wprowadź hasło: admin, aby się 
zalogować. Uwaga: jeśli okno logowania się nie pojawi, sprawdź pytanie P.1. w 
sekcji FAQ.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej, aby 
zakończyć konfigurację.
a. Kliknij okno Repeater Mode (tryb wzmacniacza).

b. System automatycznie przeskanuje pobliskie sieci bezprzewodowe.

d. Dioda LED wzmacniacza powinna świecić stałym światłem oznaczającym 
prawidłowe połączenie z routerem.
Uwaga: jeśli dioda LED nie świeci światłem stałym, sprawdź odpowiedź na 
pytanie P.2. w sekcji FAQ.

e. Podłącz swoje urządzenia do wzmacniacza bezprzewodowo lub za pomocą 
kabla Ethernet i ciesz się dostępem do Internetu.

c. Wybierz identyfikator SSID routera głównego i wprowadź nazwę SSID 
wzmacniacza oraz hasło. Domyślny identyfikator SSID wzmacniacza to 
xxxx-2.4G-EXT / xxx-5.8g-EXT (xxxx oznacza nazwę sieci bezprzewodowej 
routera nadrzędnego). Następnie kliknij „Apply” (zastosuj), aby zakończyć 
konfigurację. 
Uwaga: hasło jest takie samo jak w przypadku routera głównego

Dostęp domyślny: http://192.168.7.1 lub setup.pix-link.net
Hasło: admin
SSID: PIX-LINK-2.4G/PIX-LINK-5.8G   KLUCZ: 12345678
Prąd wejściowy: 110 V ~240 V 50/60 Hz

Dostęp domyślny: http://192.168.7.1 lub setup.pix-link.net
Hasło: admin
SSID: PIX-LINK-2.4G/PIX-LINK-5.8G   KLUCZ: 12345678
Prąd wejściowy: 110 V ~240 V 50/60 Hz

AP MODE

REPEATER MODE

BASIC ADVANCED

AP MODE

REPEATER MODE

BASIC ADVANCED

BASIC ADVANCED

REPEATER MODE

REPEATER MODE

SKANOWANIE

SCAN LIST

ACTION SSID SIGNAL CHANNEL MAC ADDRESS

REMOTE SSID

EXTENDED SSID (2.4 G)

EXTENDED SSID (5.8 G)

REMOTE PASSWORD

APPLY

RESCAN

SCAN LIST

ACTION

SELECT

SELECT

SIGNAL CHANNEL MAC ADDRESS

STAŁE
ŚWIATŁO

POŁOWA
ODLEGŁOŚCI

ROUTER URZĄDZENIE

Przycisk WPS może wyglądać tak:

Mruganie Światło stałe

Tryb AP: Tradycyjny router podłączony przewodowo może pracować w tym 
trybie. Wzmacniacz może łączyć się z portem LAN routera za pomocą 
połączenia przewodowego i konwertować sygnały przewodowe na sygnały 
bezprzewodowe. Urządzenie elektroniczne może połączyć się z tym routerem 
za pomocą połączenia bezprzewodowego.

1. Uruchamianie
Podłącz wzmacniacz do gniazda elektrycznego obok routera.

AP M od e

Dual-band  Combinat ion

2 .4G  SSID

2 .4G  Encr yp t ion

5 .8G  SSID

OFF
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  Encr yp t ed

PIX- LIN K- 5 .8G

 Ap p ly

2 .4G  Passwo rd

5 .8G  Encr yp t ion   Encr yp t ed

5 .8G  Passwo rd


