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Instrukcja pod³¹czenia

Rzeczywisty wygl¹d akcesoriów mo¿e nieco ró¿niæ siê od zamieszczonych powy¿ej.

SprawdŸ mo¿liwoœci,
jakie daje Ci Netia Spot:
• pod³¹cz i korzystaj
Netia Spot jest niezwykle prosty w obs³udze.
• centrum cyfrowego domu
£¹czy w jedn¹ sieæ urz¹dzenia, takie jak: komputery, dyski
zewnêtrzne, konsole do gier, drukarki i inne.
• pliki z dysków przenoœnych
Pod³¹cz do Netia Spota dysk zewnêtrzny lub pamiêæ USB
i korzystaj z ich zawartoœci z ka¿dego komputera w Twoim
domu lub biurze – bez dodatkowych kabli.
• sieæ poza domem
Korzystaj¹c z Mobilnego Internetu Netii wpiêtego do Netia Spota,
mo¿esz stworzyæ sieæ WIFI w dowolnym miejscu, tak¿e poza
domem czy frm¹.
• autodiagnostyka
Jeœli ktoœ niechc¹cy od³¹czy kabel od Netia Spota lub w inny sposób
stracisz po³¹czenie z internetem, Netia Spot poinformuje Ciê o tym
i podpowie, jak naprawiæ przerwane po³¹czenie. Na ek
ranie Twojego
komputera wyœwietl¹ siê odpowiednie instrukcje.
• Fon
B¹dŸ online, gdziekolwiek jesteœ. Tylko w Netii korzystasz bez dodatkowych
op³at z 8 milionów hot spotów, w Polsce i na œwiecie, dziêki sieci
FON_NETIA_FREE_INTERNET. Wiêcej na netia.pl/fon

Schemat pod³¹czenia Netia Spota
Pod³¹cz urz¹dzenie w sposób odpowiedni do rodzaju Twojej linii telefonicznej:
1. Jeœli masz analogow¹ liniê telefoniczn¹ POTS (zakoñczon¹ standardowym gniazdkiem telefonicznym), to:
Po³¹czenie bezprzewodowe WIFI
(wiêcej: uruchamianie WIFI na odwrocie)
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pod³¹cz splitter
pod³¹cz kabel
telefoniczny

WPS
Pod³¹czaj¹c telefon w innym miejscu
lub do innego gniazdka ni¿ router, u¿yj mikrofiltra

kabel
telefoniczny

WA¯NE! Nie pod³¹czaj komputera
do portu Ethernet oznaczonego

ON/OFF W³¹cznik zasilania
W³¹cz urz¹dzenie i poczekaj
5–10 minut do momentu,
gdy dioda zaœwieci siê na bia³o

mikrofiltr

dioda – sygnalizuje stan pracy Netia Spota

2. Jeœli masz cyfrow¹ liniê telefoniczn¹ ISDN (zakoñczon¹ splitterem, pod³¹czonym przez technika),
nie korzystaj ze splittera oraz mikrofiltra z pakietu instalacyjnego.
splitter ISDN – zainstalowany przez technika
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linia cyfrowa ISDN

Po³¹czenie bezprzewodowe WIFI
(wiêcej: uruchamianie WIFI na odwrocie)

Po³¹czenie kablowe
przez przewód Ethernet

lub
pod³¹cz kabel
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WPS – przycisk umo¿liwiaj¹cy automatyczne
ustanowienie bezpiecznej sieci ³¹cz¹cej Netia
Spot z innymi urz¹dzeniami, tak¿e posiadaj¹cymi
tê funkcjê

ON/OFF w³¹cznik zasilania
W³¹cz urz¹dzenie i poczekaj
5–10 minut do momentu,
gdy dioda zaœwieci siê na bia³o

dioda – sygnalizuje stan pracy Netia Spota

Uruchomienie WIFI:
1. Kliknij ikonê sieci bezprzewodowej na monitorze
komputera i z listy dostêpnych sieci wybierz tê,
która odpowiada nazwie sieci WIFI na naklejce,
znajduj¹cej siê na spodzie Netia Spota.
Nazwa sieci

NB

Klucz

2. WprowadŸ klucz WPA z naklejki.
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