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Serwis

Instrukcja obsługi • avm.de/en/manuals

Wsparcie • avm.de/en/support

Utylizacja

Zgodnie z dyrektywami europejskimi ada-

ptera FRITZ!Powerline 540E i kabli 

nie należy utylizować jako odpady 

domowe. Należy je przekazać do 

gminnego punktu zbiórki.

Właściwości

 • Umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci domowej 

przy użyciu przewodu zasilającego - bez instalo-

wania 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.

 • 2 x Fast Ethernet (100 Mbit/s) do przyłączenia TV, 

Blue-ray, HiFi, konsoli do gier

 • Bezpieczeństwo WLAN dzięki WPA2, łatwa 

konfi guracja przy użyciu WPS przez wciśnięcie 

przycisku

 • Połączenie Powerline przez wciśnięcie przycisku; 

bezpieczne szyfrowanie za pomocą AES-128-Bit

 • Możliwość ustawienia zwiększenia zasięgu WLAN 

(funkcja wzmacniacza)

 • Kompatybilny z IEEE P1901

 • Własny interfejs użytkownika: http://fritz.powerline

Urządzenie Powerline 540E spełnia podstawowe wymogi dyrektywy UE 1999/5/WE (dyrektywa w sprawie 

urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, R & TTE), dyrektywy UE 2004/108/WE (dy-

rektywa o kompatybilności elektromagnetycznej, EMC), dyrektywy UE 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięcio-

wa), dyrektywy UE 2009/125/WE (wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią) oraz 2011/65/

UE (ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). 

Zgodność adaptera FRITZ!Powerline 540E z wymienionymi dyrektywami potwierdza znak CE. Pełna deklaracja zgodności 

CE znajduje się w instrukcji obsługi (PDF) na stronie internetowej avm.de/en/manuals.



Zawartość opakowania i cechy urządzenia

1 adapter FRITZ!Powerline 540E

Funkcja WLAN

 • WLAN Access Point

 • połączenie z siecią WLAN

2 porty LAN

 • przyłącze urządzeń sieciowych

 • połączenie z domową siecią Ethernet

Przyciski z diodami

 • włączanie i wyłączanie diod

 • nawiązywanie połączenia WLAN za pomocą WPS

 • bezpieczne nawiązywanie połączenia Powerline

Wtyczka

 • zasilanie elektryczne

 • interfejs sieci Powerline

1 kabel LAN

LAN 1 LAN 2

LED On/Off 

WLAN

2 3



Oto adapter FRITZ!Powerline 540E

W niniejszej broszurze są opisane możliwości zastosowania i obsługi adaptera FRITZ!Powerli-

ne 540E. Szczegółowe informacje i szczegóły techniczne znajdują się w instrukcji obsługi w forma-

cie PDF na naszej stronie internetowej avm.de/en/service.

FRITZ!Powerline 540E to adapter Powerline, który pozwala na rozszerzenie zasięgu istniejącej 

sieci Powerline i może być wykorzystywany przez urządzenia WLAN i urządzenia sieciowe jako 

punkt dostępu do sieci domowej i routera internetowego.

Adapter FRITZ!Powerline 540E posiada interfejs użytkownika, w którym są wprowadzane ustawie-

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

urządzeniach.

W interfejsie użytkownika można m.in. zmienić tryb pracy adaptera FRITZ!Powerline 540E. 

Poprzez zmianę trybu pracy adapter Powerline może pełnić rolę wyłącznie wzmacniacza WLAN w 

celu rozszerzenia zasięgu bezprzewodowej sieci WLAN lub rolę mostka LAN w celu rozszerzenia 

okablowania Ethernet w domu.

Te właściwości czynią z adaptera FRITZ!Powerline 540E wszechstronne urządzenie, które pozwala 

na zwiększenie zasięgu sieci domowej przez Powerline, połączenia WLAN i LAN.

Życzymy przyjemnego użytkowania adaptera FRTIZ!Powerline 540E!

Bezpieczeństwo

  Adapter FRITZ!Powerline 540E należy ustawić w suchym miejscu, które nie jest narażone na 

zakurzenie i bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz posiada odpowiednią wentylację.

  Adapter FRITZ!Powerline 540E jest przeznaczony tylko do użytkowania wewnątrz budynków. 

Do wnętrza adaptera nie może dostać się żadna ciecz.

  Nie należy podłączać adapterów FRITZ!Powerline szeregowo.

  Nie należy otwierać adaptera FRITZ!Powerline 540E. Otwarcie adaptera i/lub nieprawidłowe 

naprawy mogą stanowić zagrożenie.

  Przed czyszczeniem adaptera FRITZ!Powerline 540E odłączyć go od zasilania elektrycznego. 

Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej szmatki.
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Opis przycisków adaptera 

FRITZ!Powerline 520E znajduje 

się na stronie 9.

Adapter FRITZ!Powerline 540E rozszerza zasięg sieci Powerline

1. Podłącz adapter FRITZ!Powerline 540E do 

gniazdka elektrycznego znajdującego się w 

pobliżu adaptera Powerline sieci Powerline. 

Odczekaj, aż zacznie migać dioda Powerline 

• Security.

2. Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk 

z napisem Security, Pair itp. znajdujący się 

na adapterze w sieci Powerline.

3. Wciśnij w przeciągu dwóch minut i przytrzy-

maj przez sekundę przycisk Powerline • Se-

curity na adapterze FRITZ!Powerline 540E. 

Dioda miga najpierw szybko, następnie 

świeci stałym światłem, wskazując, że zostało 

nawiązane połączenie Powerline.

4. Można teraz użyć adaptera FRITZ!Powerli-

ne 540E w każdym domowym gniazdku.

Przyłączanie adaptera FRITZ!Powerline 540E

WLAN•WPS

Powerline •Security

Istniejąca sieć Powerline
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Podłączanie przez Powerline

Adapter FRITZ!Powerline 546E umożliwia włączenie urządzeń 

sieciowych do sieci domowej przez Powerline. Urządzenia 

sieciowe są wówczas połączone z adapterem FRITZ!Powerline 546E 

przez instalację elektryczną.

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. Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk WLAN • WPS na adapterze FRITZ!Powerli-

ne 540E. Przycisk miga.

2. Rozpocznij w przeciągu dwóch minut konfi gurację WPS w urządzeniu obsługującym WLAN.

Jeśli urządzenie obsługujące WLAN nie wspiera metody 

szybkiej konfi guracji za pomocą WPS:

1. Odłącz adapter FRITZ!Powerline 540E od gniazdka i 

zapamiętaj klucz sieciowy WLAN podany na spodzie 

urządzenia.

2. Włącz oprogramowanie WLAN urządzenia obsługujące-

go WLAN i wpisz w nim klucz sieciowy WLAN.

Jeśli chcesz korzystać z przewodowego urządzenia siecio-

wego:

  Podłącz urządzenie sieciowe za pomocą kabla LAN do 

jednego z portów LAN adaptera FRITZ!Powerline 540E.

Niniejsze wartości to wartości przy-

kładowe. Nie stosuj tych wartości do 

swoich ustawień.

Interfejs użytkownika

Otwórz 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 

diody przycisków, zmienić tryb pracy lub zaktualizować oprogramowanie fi rmware FRITZ!OS.

Rozszerzanie zasięgu sieci domowej Ethernet

Adapter FRITZ!Powerline 540E może pełnić rolę mostka LAN w sieci domowej Ethernet.

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w pasku adresu fritz.powerline. Otwiera się interfejs 

użytkownika adaptera FRITZ!Powerline 540E.

Otwórz System / Tryb pracy i kliknij opcję Zmień tryb pracy.

Wybierz opcję Mostek LAN i kliknij Dalej. Uruchamia się kreator, który pomaga użytkownikowi w 

konfi guracji.

Kliknij na przycisk Zakończ.

Połącz urządzenia obsługujące WLAN i urządzenia sieciowe z adapterem FRITZ!Powerline 540E.

C031.453.00.000.001

00:00:00:00:00:00

ABCD-EFGH-IJKL-MNOP
3779 8981 1562 8981 1234

FRITZ!Powerline 540E

Serial no.: 

Powerline device password: 

Powerline

MAC:

230 V~; 50 Hz 

Article no.: 2000 2667

LED On/Off: LED switch on/off 

WLAN • WPS: Status display, wireless device registration

Powerline • Security: Status display, device registration

© AVM GmbH • avm.de

Network key (WPA2/WPA): 

Button functions:

98



świeci stałym 

światłem

Połączenie w sieci Powerline

miga Nawiązywanie połączenia lub nie w sieci Powerline

wył. Funkcja Powerline w adapterze jest wyłączona.

krótkie wciśnięcie Bezpieczne włączanie adaptera FRITZ!Powerline do 

sieci Powerline

Wskaźnik statusu i obsługa

Adapter FRITZ!Powerline 540E można obsługiwać ręcznie za pomocą trzech przycisków.

świeci stałym 

światłem

Funkcja WLAN jest włączona.

miga Trwa szybka konfi guracja za pomocą WPS.

wył. Funkcja WLAN jest wyłączona.

krótkie wciśnięcie Rozpoczęcie szybkiej konfi guracji za pomocą WPS.

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych wcisnąć i przytrzymać jednocze-

śnie z przyciskiem .

krótkie wciśnięcie Włączanie i wyłączanie diod.LED On/Off

Większy zasięg bezprzewodowej sieci WLAN

Adaptera FRITZ!Powerline 540E można użyć jako wzmacniacza WLAN.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w pasku adresu fritz.powerline. Otwiera się inter-

fejs użytkownika adaptera FRITZ!Powerline 540E.

2. Otwórz System / Tryb pracy i kliknij opcję Zmień tryb pracy.

3. Wybierz opcję Mostek WLAN i kliknij Dalej. Uruchamia się kreator, który pomaga użytkowni-

kowi w konfi guracji.

4. Kliknij na przycisk Zakończ.

5. Jeśli adapter FRITZ!Powerline 540E jest połączony z routerem przez połączenie Powerline lub 

LAN, należy rozłączyć to połączenie.

Adapter FRITZ!Powerline 540E może być połączony z routerem tylko przez połączenie 

jednego rodzaju.

6. Połącz urządzenia obsługujące WLAN i urządzenia sieciowe z adapterem FRITZ!Power-

line 540E.
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