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Deklaracja zgodności CE

Firma AVM oświadcza niniejszym, że urządzenie 

jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi 

obowiązującymi przepisami dyrektyw 

2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/WE 

i 2011/65/UE.

Deklaracja zgodności CE w wersji angielskiej jest 

dostępna na stronie http://en.avm.de/ce.

Serwis

 • Serwis

pl.avm.de/serwis

 • Instrukcja obsługi

pl.avm.de/serwis/podreczniki/

fritzpowerline

 • Pomoc techniczna

pl.avm.de/serwis/support-request-

poland/wybor-produktu

 • Materiały do pobrania

pl.avm.de/serwis/strefa-pobierania

Utylizacja

Zgodnie z dyrektywami europejskimi zestawu 

FRITZ!Powerline 1000E i kabli nie wolno 

usuwać wraz z odpadami domowymi. Należy 

je przekazać do komunalnego punktu zbiórki 

odpadówspecjalnych.



Zawartość opakowania i cechy urządzenia

FRITZ!Powerline 1000E

 • 1 urządzenie

Powerline 1000E

 • 1 kable LAN

Zestaw FRITZ!Powerline 1000E Set

 • 2 urządzenia

Powerline 1000E

 • 2 kable LAN

Gniazdo LAN

 • przyłącze urządzeń sieciowych

 • połączenie z domową siecią Ethernet

Wskaźnik statusu

 • 3 diody wskazujące status połączenia

1 przyciski

 • bezpieczne nawiązywanie połączenia 

Powerline

 • Ustawienia fabryczne

Wtyczka

 • zasilanie elektryczne

 • interfejs sieci Powerline
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Oto adapter FRITZ!Powerline 1000E

W niniejszej broszurze są opisane możliwości zastosowania i obsługi adaptera 

FRITZ!Powerline 1000E. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi w 

formacie PDF na naszej stronie internetowej

pl.avm.de/serwis/podreczniki/fritzpowerline.

Dzięki FRITZ!Powerline 1000E możesz przesyłać dane w domu z prędkością gigabito-

wą za pośrednictwem kabla elektrycznego. Twoje urządzenia sieciowe mogą wygod-

nie wymieniać nawet duże ilości danych, otrzymują dostęp do Twojej sieci domowej i 

mogą zostać połączone z routerem internetowym.

Do uruchomienia wystarczy podłączyć urządzenia FRITZ!Powerline do dowolnych 

gniazdek elektrycznych i połączyć je z urządzeniem FRITZ!Box, komputerem i innymi 

urządzeniami sieciowymi – to wszystko.

Korzystając z programu FRITZ!Powerline fi rmy AVM, można zarządzać siecią Powerline 

i sprawdzać szczegółowe dane połączenia.

Zestaw FRITZ!Powerline 1000E Set obejmuje dwa urządzenia, ma wprowadzone 

ustawienia fabryczne i szyfrowanie, i jest w pełni gotowy do użycia.

Wykonując zaledwie kilka czynności, można włączyć FRITZ!Powerline 1000E do 

dostępnej sieci Powerline jako pojedyncze urządzenie.

Przyjemnego użytkowania adaptera FRTIZ!Powerline 1000E!

Bezpieczeństwo

  Adapter FRITZ!Powerline 1000E należy 

ustawić w suchym miejscu, które nie 

jest narażone na zakurzenie i bezpo-

średnie promieniowanie słoneczne oraz 

posiada odpowiednią wentylację.

  Podłącz zestaw FRITZ!Powerline 1000E 

do łatwo dostępnych gniazdek.

  Gniazdo FRITZ!Powerline 1000E jest 

przeznaczone do użytku wewnątrz 

budynków. Do wnętrza urządzenia nie 

mogą przedostawać się płyny.

  Nie otwierać obudowy adapterów 

FRITZ!Powerline 1000E. Otwarcie adap-

tera i/lub nieprawidłowe naprawy 

mogą stanowić zagrożenie.

  Przed czyszczeniem FRITZ!Powerli-

ne 1000E odłączyć go od zasilania elek-

trycznego. Do czyszczenia urządzenia 

należy używać wilgotnej szmatki.
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Optymalna prędkość transferu

Na sieć Powerline ma wpływ wiele czynników. Wykonanie poniższych czynności pomoże zwiększyć 

prędkość transferu danych w sieci Powerline:

  Nie stosować rozgałęźników.

  Podłączać urządzenia Powerline bezpośrednio do gniazdek ściennych.

  Jeśli nie można uniknąć podłączenia rozgałęźników, ...

 – należy użyć rozgałęźnika bez zabezpieczenia przed przepięciem.

 – należy podłączać do nich minimalną liczbę urządzeń.

 – urządzenie Powerline należy podłączyć do pierwszego gniazda bezpośrednio na kablu.

  Jeśli nie można uniknąć podłączenia rozgałęźników bez zabezpieczenia przed przepięciem, 

zabezpieczenie to powinno znajdować się za urządzeniem Powerline.

  Prędkość transferu w sieci Powerline spada, gdy na potrzeby połączenia wykorzystywanych 

jest kilka faz, gdy pomiędzy urządzeniami Powerline znajdują się puszki rozgałęźne, połącze-

nie jest nawiązywane przez wyłączniki ochronne FI, ściemniacze lub stateczniki, lub gdy jest 

włączona wiertarka albo odkurzacz. Spróbuj zminimalizować te wpływy.

  Jakością sieci Powerline można zarządzać i optymalizować ją również za pomocą programu 

FRITZ!Powerline fi rmy AVM (patrz strona 12).

Wskaźnik stanu i obsługa

Stan FRITZ!Powerline 1000E

Power świeci stałym 

światłem

zasilanie elektryczne jest włączone

miga powoli znajduje się w trybie Stand-by

wył. zasilanie elektryczne jest wyłączone

LAN
świeci stałym 

światłem

port LAN jest w użyciu

wył.

Nie jest podłączony żaden kabel LAN lub 

urządzeniekońcowe połączone kablem LAN jest 

wyłączone

świeci stałym 

światłem

jest połączenie z siecią Powerline i gotowość do 

wymiany danych

miga
trwa ponowne uruchomienie lub ustawianie 

zabezpieczeń

wył.

nie rozpoznano żadnych kompatybilnych urzą-

dzeń Powerline lub żadnych urządzeń, które 

używają tego samego klucza sieciowego

krótkie wciśnięcie bezpieczne włączanie do sieci Powerline

długie wciśnięcie reset
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Tworzenie sieci Powerline za pomocą zestawu FRITZ!Powerline 1000E Set

1. Podłączyć urządzenia FRITZ!Powerline do dowolnych gniazdek 

elektrycznych w domu.

2. Podłącz urządzenie FRITZ!Box oraz komputer i inne urządze-

nia sieciowe za pomocą białych kabli LAN.

3. Powstaje sieć Powerline, zostaje ona automatycznie zaszyfro-

wana i można z niej od razu korzystać.

Sieć Powerline z zestawem FRITZ!Powerline 1000E Set

Power

LAN

Powerline  Security
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Rozszerzanie zasięgu sieci Powerline zestawu FRITZ!Powerline 1000E Set

1. Podłączyć do gniazdka urządzenie Powerline, które ma 

rozszerzyć zasięg sieci.

Należy pamiętać, że pełną moc można uzyskać tylko stosując 

kolejne adaptery FRITZ!Powerline 1000E lub inne urządzeń 

Powerline o klasie gigabitowej.

2. Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk Security, aby 

nawiązać nowe połączenie.

3. W ciągu 2 minut nacisnąć i przytrzymać przez sekundę 

przycisk Security urządzenia Powerline, będącego już w sieci 

Powerline.

Podłączenie kolejnego

urządzenia Powerline

Power

LAN

Powerline  Security
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 FRITZ!Powerline fi rmy AVM

Za pomocą programu FRITZ!Powerline fi rmy AVM można zarządzać siecią Powerline.

W interfejsie użytkownika adaptera FRITZ!Powerline fi rmy AVM

  widać wszystkie urządzenia FRITZ!Powerline oraz urządzenia Powerline innych producentów, 

które wspólnie tworzą sieć Powerline,

  widać, czy sieć Powerline jest bezpiecznie szyfrowana,

  widać dane dotyczące połączenia urządzeń Powerline,

  można włączać i wyłączać diody urządzeń FRITZ!Powerline,

  można aktualizować oprogramowanie fi rmware urządzeń FRITZ!Powerline.

Oprogramowanie FRITZ!Powerline fi rmy AVM można bezpłatnie pobrać pod adresem 

pl.avm.de/serwis/fritzpowerline/programm-fritzpowerline i korzystać z niego w systemach 

operacyjnych Windows 8.1/8/7 i Vista.

FRITZ!Powerline w urządzeniu FRITZ!Box

FRITZ!Powerline 1000E i inne urządzenia Power-

line są elementami sieci domowej FRITZ!Box i są 

wymiernione w interfejsie użytkownika urządzenia 

FRITZ!Box w profi lach Powerline.

W interfejsie użytkownika urządzenia FRITZ!Box

  urządzenia Powerline są wyświetlane wraz 

z nazwami i informacjami o urządzeniach

  można uruchomić aktualizacje urządzeń 

FRITZ!Powerline

  można określić prędkość transferu danych 

w sieci Powerline i połączonych z nią urządzeń 

sieciowych

  można aktywować funkcję oszczędzania prądu i wyłączać diody urządzenia FRITZ!Powerline
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Dane techniczne

  Wysokość 114 mm x długość 67 mm x szerokość 65 mm/27 mm (z wtyczką/bez wtyczki)

  230 V, 50 Hz A/C

  0°C do +40°C

  Średni pobór mocy: ok. 3 W

  Pobór mocy w trybie uśpienia: ok. 0,5 W

  Waga: ok. 130 g

  Gigabit Powerline z technologią 2 x 2 MIMO

  Umożliwia rozszerzenie sieci domowej przy użyciu domowej instalacji elektrycznej.

  Prędkość Powerline osiągająca 1200 Mbit/s (brutto) w sieci domowej do oglądania fi lmów w 

jakości HD, zdjęć, muzyki, podłączenia NAS, korzystania z Internetu i gier

  1 x Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) do podłączenia komputera, Smart-TV, Blu-ray, zestawu 

stereo i konsoli do gier

  Połączenie Powerline przez wciśnięcie przycisku: bezpiecznie zaszyfrowane - AES 128-bit

  Standaryzacja wg HomePlug AV2, kompatybilność z IEEE P1901

  Kompatybilność z urządzeniami Powerline klasy 200, 500 i 1200 Mbit/s

  Aktualizacja (oprogramowania fi rmware) za pomocą programu FRITZ!Powerline fi rmy AVM

Warunek gigabitowej prędkości transferu

W nowoczesnym obwodzie elektrycznym znajdują się 3 żyły: przewód fazowy (L), przewód zerowy 

(N) i przewód ochronny (PE). Starsze obwody elektryczne mają często tylko 2 żyły: przewód fazowy 

(L) i przewód zerowy (PEN), który przejmuje w tych systemach funkcję przewodu ochronnego. W 

celu uzyskania dużych prędkości transferu, rzędu 1 Gigabit, w adapterach FRITZ!Powerline 1000E 

zastosowano technologię MIMO, która wymaga 3-żyłowego obwodu elektrycznego oraz gniazdek 

ze stykami ochronnymi. Technologia MIMO w adapterze FRITZ!Powerline 1000E pozwala na utwo-

rzenie z przewodu fazowego i przewodu ochronnego dodatkowej pary żył na potrzeby transferu 

danych i podwyższenie potencjalnej mocy w porównaniu do tradycyjnego połączenia Powerline o 

60 – 80%. Adaptera FRITZ!Powerline 1000E można używać również w obwodach elektrycznych z 2 

żyłami, nie można wtedy jednak wykorzystać w pełni jego potencjału.

Przewód fazowy (L)

Przewód zerowy (N)

Przewód ochronny (PE)

Dodatkowa para przewodów

Standardowa para przewodów
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