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FRITZ!Powerline
540E WLAN Set

Właściwości

 • Umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci domowej 

przez instalację elektryczną - bez instalowania 

nowych kabli

 • Prędkość Powerline nawet 500 Mbit/s: zdjęcia, 

muzyka, fi lmy HD i 3D, VoIP, surfowanie, gry

 • WLAN do 300 Mbit/s (2,4 GHz) łączy komputery, 

tablety, smartfony, drukarki i inne urządzenia 

sieciowe

 • FRITZ!Powerline 540E: 2 x Fast Ethernet 

(100 Mbit/s) do podłączania telewizora, urządze-

nia Blu-ray, sprzętu grającego

 • FRITZ!Powerline 510E: Fast Ethernet do podłą-

czania urządzenia FRITZ!Box (routera) lub innych 

urządzeń sieciowych

 • Bezpieczeństwo WLAN dzięki WPA2, łatwa konfi gu-

racja przy użyciu WPS przez wciśnięcie przycisku

 • Połączenie Powerline jest fabrycznie bezpiecznie 

szyfrowane za pomocą 128-bitowego klucza 

AES; do rozszerzenia sieci Powerline wystarczy 

naciśnięcie przycisku

 • Konfi guracja i aktualizacja przez interfejs użytkow-

nika: http://fritz.powerline lub program systemu 

Windows - do pobrania na stronie 

pl.avm.de/serwis/strefa-pobierania
Deklaracja zgodności CE
FRITZ!Powerline 510: Firma AVM oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i inny-
mi obowiązującymi przepisami dyrektyw 2014/53/UE lub 2014/30/UE i 2014/35/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.
FRITZ!Powerline 540: Firma AVM oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami 
i innymi obowiązującymi przepisami dyrektyw 1999/5/WE, 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 540E WLAN Set i kabli nie 

wolno usuwać wrazz odpadami domowymi. 

Należy je przekazać do komunalnego punktu zbiórki 

odpadówspecjalnych.



Zawartość opakowania i cechy urządzenia

1 FRITZ!Powerline 540E

1 FRITZ!Powerline 510E

2 kable LAN

540E 510E Funkcja

 • zasilanie elektryczne

 • interfejs sieci Powerline

WLAN  • punkt dostępu WLAN

 • połączenie z siecią WLAN

LAN LAN
LAN

 • przyłącze urządzeń sieciowych

 • połączenie z domową siecią Ethernet

WLAN  WPS

Powerline  Security

 • wskaźnik statusu

 • nawiązywanie bezpiecznych połączeń

Security
 • bezpieczne nawiązywanie połączenia Powerline

WLAN  WPS

Powerline  Security

Power

LAN

Powerline
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Oto FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

W niniejszej broszurze są opisane możliwości zastosowania i obsługi zestawu FRITZ!Power-

line 540E. FRITZ!Powerline 540E WLAN Set składa się z adapterów FRITZ!Powerline 510E i 

FRITZ!Powerline 540E.

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set to kompletna sieć Powerline, fabrycznie zabezpieczona i od razu 

gotowa do użytku. FRITZ!Powerline 510E umożliwia podłączenie routera internetowego do sieci 

Powerline. FRITZ!Powerline 540E to drugi adapter Powerline w sieci, który można zastosować w 

dowolnym miejscu w domu. W zdalnej lokalizacii adapter FRITZ!Powerline 540E stanowi szybkii 

bezpieczny punkt dostępu do sieci domowej i Internetu dla urządzeń obsługujących zarówno 

WLAN jak i LAN.

Adapter FRITZ!Powerline 540E posiada interfejs użytkownika, w którym wprowadza się ustawie-

nia urządzenia i który można otworzyć w przeglądarce internetowej na wszystkich podłączonych 

urządzeniach.

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set jest wszechstronny, łatwy w użyciu i pozwala na zwiększenie 

zasięgu sieci domowej przez Powerline i połączenia WLAN.

W instrukcjach obsługi (PDF) produktów FRITZ!Powerline 510E i FRITZ!Powerline 540E na naszej 

stronie internetowej pl.avm.de/serwis/podreczniki/fritzpowerline znajdują się obszerne 

informacje i szczegóły techniczne.

Życzymy przyjemnego użytkowania zestawu FRTIZ!Powerline 540E WLAN Set!

Bezpieczeństwo

  Zestaw FRITZ!Powerline 540E WLAN Set należy ustawić w suchym miejscu, które nie jest 

narażone na zakurzenie i bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz posiada odpowied-

nią wentylację.

  Gniazdo FRITZ!Powerline 540E WLAN Set jest przeznaczone do użytku wewnątrz budynków. 

Do wnętrza adapterów FRITZ!Powerline nie może dostać się żadna ciecz.

  Adaptery FRITZ!Powerline należy podłączać do łatwo dostępnych gniazdek.

  Nie należy otwierać adapterów FRITZ!Powerline. Otwarcie adaptera i/lub nieprawidłowe 

naprawy mogą stanowić zagrożenie.

  Przed czyszczeniem adapterów FRITZ!Powerline odłączyć je od zasilania elektrycznego. Do 

czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej szmatki.
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Uruchamianie zestawu FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

1. Podłączyć adapter FRITZ!Powerline 510E do gniazdka i połączyć go kablem LAN z routerem interne-

towym (FRITZ!Box).

2. Podłączyć adapter FRITZ!Powerline 540E do dowolnego gniazdka i odczekać, aż dioda 

Powerline • Security zacznie świecić światłem ciągłym.

3. Teraz można połączyć urządzenia przez WLAN lub LAN z adapterem FRITZ!Powerline 540E.

WLAN• WPS

Powerline • Security
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Podłączanie urządzeń sieciowych i WLAN

Adapter FRITZ!Powerline 540E może być wykorzystywany przez urządzenia WLAN i urządzenia 

sieciowe jako punkt dostępu do sieci domowej i routera internetowego.

Urządzenia obsługujące WLAN, jak np. smartfony czy laptopy, które wspierają metodę szybkiej 

konfi guracji za pomocą WPS, można w następujący sposób połączyć z adapterem FRITZ!Powerli-

ne 540E:

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sekundę przycisk WLAN • WPS na adapterze 

FRITZ!Powerline 540E. Przycisk miga.

2. W ciągu dwóch minut rozpocząć konfi gurację WPS w urządzeniu obsługującym WLAN.

Jeśli urządzenie obsługujące WLAN nie wspiera metody szybkiej konfi guracji za pomocą WPS:

3. Odłączyć adapter FRITZ!Powerline 540E od gniazdka i 

zapamiętać klucz sieciowy WLAN (Network key) 

podany na spodzie urządzenia.

4. Włączyć oprogramowanie WLAN urządzenia obsługują-

cego WLAN i wpisać w nim klucz sieciowy WLAN.

Aby korzystać z przewodowego urządzenia sieciowego:

  Podłączyć urządzenie sieciowe za pomocą kabla LAN do 

jednego z portów LAN adaptera FRITZ!Power line 540E.

Niniejsze wartości to wartości 

przykładowe.

Nie należy stosować tych wartości w 

swoich ustawieniach.

Dostęp do sieci domowej FRITZ!Powerline 540E

FRITZ!Powerline 540E może zapewnić dostęp do sieci domowej urządzenia FRITZ!Box lub stoso-

wanego routera internetowego poprzez mostek Powerline, WLAN lub LAN (połączenie). Zalecany 

i ustawiony wstępnie rodzaj dostępu to mostek Powerline. Przy zastosowaniu mostka WLAN jako 

rodzaju dostępu adapter FRITZ!Powerline 540E może zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej 

routera internetowego, pełniąc wyłącznie rolę wzmacniacza WLAN. Poprzez mostek LAN adapter 

FRITZ!Powerline 540E poszerza zasięg domowego okablowania Ethernet.

Rodzaj dostępu można zmienić w interfejsie użytkownika FRITZ!Powerline 540E. Należy przestrze-

gać wskazówek podanych w dostępnej w formacie PDF instrukcji obsługi FRITZ!Powerline 540E na 

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

Interfejs użytkownika FRITZ!Powerline 540E

Otworzyć w przeglądarce internetowej interfejs użytkownika adaptera FRITZ!Powerline 540E, 

wpisując

  fritz.powerline, jeśli adapter FRITZ!Powerline 540E jest połączony z urządzeniem FRITZ!Box.

  192.168.178.2, jeśli adapter FRITZ!Powerline 540E jeszcze nie jest połączony z routerem.

  <adres IP>. Adres IP jest przyznawany przez router internetowy, gdy w sieci domowej znajduje 

się jeden lub kilka adapterów FRITZ!Powerline 540E.

W interfejsie użytkownika można na przykład wprowadzić ustawienia WLAN, włączyć lub wyłączyć 

sieć WLAN, Powerline i diody, zmienić tryb pracy lub zaktualizować oprogramowanie FRITZ!OS.
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Ręczna obsługa FRITZ!Powerline 540E

Obsługa Stan

świeci stałym 

światłem

funkcja WLAN jest włączona

miga trwa szybka konfi guracja za pomocą WPS

szybko miga Podstawowe wyszukiwanie przy dostępie przez mostek 

WLAN

wył. funkcja WLAN jest wyłączona

krótkie wciśnięcie rozpoczęcie szybkiej konfi guracji za pomocą WPS

reset W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy 

wcisnąć i przytrzymać jednocześnie z przyciskiem 

świeci stałym 

światłem

Jest połączenie z siecią Powerline i gotowość do wymiany 

danych

miga Trwa ponowne uruchomienie lub ustawianie zabezpie-

czeń

wył. Nie działa lub nie rozpoznano żadnych kompatybilnych 

urządzeń Powerline lub żadnych urządzeń, które używają 

tego samego klucza sieciowego

krótkie wciśnięcie Bezpieczne włączanie adaptera FRITZ!Powerline 540 do 

sieci Powerline

FRITZ!Powerline 510E - wskaźniki stanu

Diody LED Stan

Power świeci stałym światłem Zasilanie elektryczne jest włączone

miga Uruchamia się ponownie

miga powoli Znajduje się w trybie Stand-by

wył. Zasilanie elektryczne jest wyłączone

LAN świeci stałym światłem Port LAN jest w użyciu

wył.
Brak połączenia z kablem LAN lub urządzenie 

połączone kablem LAN jest wyłączone

Powerline świeci stałym światłem
Jest połączenie z siecią Powerline i gotowość do 

wymiany danych

miga Wykonuje ustawienia zabezpieczeń

wył.

Nie rozpoznano żadnych kompatybilnych urządzeń 

Powerline lub żadnych urządzeń, które używają 

tego samego klucza sieciowego

Security
Długie wciśnięcie ( > 10 sekund) reset
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