
Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego TP-LINK TD-W8960N. 
Światłonet.

1.1 Kablem RJ-45 podłącz Port LAN/WAN routera TD-W8960N  do 1 portu 
terminala ONT.

1.2 Kablem RJ-45 (szarym) połącz gniazdo LAN (Eth1,Eth2,Eth3 ) w modemie z 
kartą sieciową w komputerze.

2. Aby rozpocząć konfigurację routera należy uruchomić dowolną przeglądarkę
internetową np. Mozilla Firefox i w pasku adresu wpisać następującą wartość:
192.168.1.1 zatwierdzając wybór klawiszem ENTER z klawiatury komputera.

2.1 Po zatwierdzeniu adresu w przeglądarce, przed nami powinna pojawić się 
strona logowania. W polu „User Name” wpisujemy „admin”, w pole „Password” 
wpisujemy „admin”. Aby przejść do panelu konfiguracji wciskamy przycisk OK.



3.1 Wybierz menu Quick Setup WAN Configurations.

3.2 Zaznacz Ethernet WAN.

3.3 Potem Next.

4.2 Wybierz WAN Link Type: PPPoE(PPP over Ethernet). 

4.3 PPP Username, PPP Password wpisz użytkownika i hasło, dane które 



otrzymałeś od swojego operatora. 

4.4 Następnie Next.

4.1 Wireless Network Name: Wpisz nazwę sieci.

4.2 Wireless Network Name: Wpisz nazwe sieci np. Test

4.3 Network Authentication: Wybierz WPA2 Personal.

4.4 Wireless Network Key: Wpisz hasło dostępu do sieci Wifi.

4.5 Następnie Next.



5.1 Następnie Confirm.

6.1 Przejdż menu Wireless >Security i wyłacz QSS : Enable QSS(WPS) Disable.

6.2 Zapisz zmiany.

Wybór skonfigurowanej sieci na przykładzie systemu Windows 7.
Należy sprawdzić czy komputer  ma włączoną bezprzewodową kartę sieciową.
(Sprawdź  w  insrukcji  obsługi  swojego  komputera).  Jeśli  karta  sieciowa  jest 
uruchomiona,  system Windows 7 poinformuje o wykrytej  sieci  bezprzewodowej. 
Jeśli natomiast system Windows nie poinformuje o wykrytej sieci bezprzewodowej 
należy:

7.1 Wybrać Panel sterowania > Sieć i Internet >Połączenia Sieciowe i upewnić się 
czy karta sieciowa jest włączona. 
Kliknąć  prawym  przyciskiem  myszki  i  wybrać  Wyświetl  dostępne  sieci 
bezprzewodowe.



7.2 Pojawi się okno z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi. Należy wybrać sieć 
z którą chcemy się połączyć  Połącz.

7.3 Dalej, wpisz hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.

Po nawiązaniu połączenia system wyświetli informacje, że połączono z wybraną 
siecią bezprzewodową.

UWAGA 
Jeżeli system nie może połączyć się z wybraną z listy siecią, problem może być w 
wersji szyfrowania, którą ustawił użytkownik . Należy zmienić WPA2-PSK na WPA-
PSK. 
W starych kilkuletnich komputerach może być konieczna aktualizacja sterowników 
karty sieciowej lub oprogramowania. 
W przypadku wystąpienia problemów prosimy dzwonić pod numer : 

(024) 365 31 11


