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Zawartość opakowania

 • jeden wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 300E

 • wydrukowana skrócona instrukcja obsługi

 • jeden kabel sieciowy (kabel LAN)

Serwis

 • Kreator
www.avm.de/en/repeater

 • Instrukcja obsługi
www.avm.de/en/service/manuals

 • Wsparcie
service.avm.de/supportformular/en/wsf

 • Download
www.avm.de/en/download

Wymogi systemowe

 • Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 
lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu 
IP (DHCP)

 • Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca 
WPS, z aktualnym oprogramowaniem fi rmware 

 • Dla pierwszej konfi guracji WLAN bez WPS: klient 
WLAN, który obsługuje standard szyfrowania WPA

 • Dla konfi guracji WLAN za pomocą kreatora 
instalacji: Microsoft Windows 7, Windows Vista 
albo Windows XP, dostęp do internetu

 • Dla pierwszej konfi guracji WLAN: jeśli adres MAC 
wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater jest aktywny, 
należy dodać go jako wyjątek do fi ltra adresów 
MAC stacji bazowej WLAN



Oto FRITZ!WLAN Repeater 300E
Niniejszy opis jest pomocą przy pierwszej konfi guracji wzmacniacza 
FRITZ!WLAN Repeater 300E. Szczegółowa instrukcja obsługi w formacie PDF znajduje się w 
internecie, na stronie:

www.avm.de/en/service/manuals

FRITZ!WLAN Repeater w znaczącym stopniu rozszerza zasięg bezprzewodowej sieci 
WLAN. W celu poszerzenia zasięgu należy połączyć wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater z 
istniejącą siecią bezprzewodową WLAN.

FRITZ!WLAN Repeater umożliwia:

  dostęp do internetu dla komputerów, 
które znajdują się w granicznym obszarze 
lub poza zasięgiem stacji bazowej WLAN

  podłączenie do sieci domowej urządzeń 
obsługujących sieć i posiadających port 
LAN, np. odtwarzaczy Blue-ray, tunerów 
satelitarnych/TV, kamer IP, drukarek lub 
dysków sieciowych

Zawartość opakowania

 
1 wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 300E 1 kabel LAN

FRITZ!WLAN Repeater w sieci domowej
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Podłączanie do stacji bazowej WLAN
Połączenie wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater ze stacją bazową WLAN można wykonać 
na trzy sposoby:

  Szybkie połączenie WPS (strona 6)
WPS (Wi-Fi Protected Setup) to najprostsza i najszybsza metoda nawiązywania 
bezpiecznego połączenia między urządzeniami WLAN. WPS jest obsługiwany przez 
wszystkie aktualne modele urządzenia FRITZ!Box obsługujące sieć WLAN i wiele 
stacji bazowych WLAN innych producentów. Przestrzegać dokumentacji dotyczącej 
stacji bazowej WLAN
lub

  Kreator online (strona 8)
Jeśli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 7, Vista 
lub XP, wygodny kreator online pomoże w podłączeniu i instalacji wzmacniacza 
FRITZ!WLAN Repeater. Metodę tę można stosować również, jeśli stacja bazowa 
WLAN nie posiada WPS
lub

  Łączenie ręczne (strona 9)
Niezależnie od używanego systemu operacyjnego można ręcznie połączyć 
wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater ze stacją bazową WLAN.

Uruchamianie
  Podłączyć FRITZ!WLAN Repeater 

do gniazdka w pobliżu 
swojego komputera i stacji 
bazowej WLAN (np. urządzenia 
FRITZ!Box).

  Następnie połączyć 
FRITZ!WLAN Repeater i stację 
bazową WLAN poprzez sieć 
WLAN. Sposób postępowania 
jest opisany na stronie 5.

  Następnie podłączyć 
wzmacniacz 
FRITZ!WLAN Repeater do 
gniazdka znajdującego się 
mniej więcej w połowie 
drogi między stacją bazową 
WLAN a urządzeniami 
WLAN, dla których sieć ma zostać rozszerzona. W ten sposób wzmacniacz 
FRITZ!WLAN Repeater pracuje najbardziej efektywnie, ponieważ przekazywany 
przez niego sygnał radiowy zawsze jest tak mocny, jak sygnał odbierany.

Podłączanie wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater do prądu
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Nawiązywanie połączenia za pomocą szybkiego połączenia WPS
Szybkie połączenie WPS to najszybsza i najprostsza metoda utworzenia bezpiecznego 
połączenia WLAN.

Warunki

  Stacja bazowa WLAN musi używać standardu szyfrowania WPA lub WPA2.
  Urządzenia WLAN podłączone do sieci muszą obsługiwać WPS i tryb WPS musi być 

włączony.
W aktualnych modelach FRITZ!Box funkcja WPS jest aktywna standardowo, w 
starszych modelach należy ją włączyć metodą Push Button WPS w interfejsie 
użytkownika FRITZ!Box w punkcie „WLAN / Security / WPS – Quick Connection” (WLAN /
Bezpieczeństwo / Szybkie połączenie WPS).

  SSID (nazwa sieci) stacji bazowej WLAN 
musi być ustawiona na na tryb „widoczny”. 
Jeśli aktywowano fi ltr adresów MAC należy 
go wyłączyć podczas pierwszej konfi guracji. 
W urządzeniu FRITZ!Box oba te ustawienia 
są prawidłowo skonfi gurowane w stanie 
domyślnym.

Realizowanie połączenia
1. Nacisnąć przycisk WPS na wzmacniaczu 

FRITZ!WLAN Repeater, do momentu, kiedy 
dioda „WLAN“ zacznie migać.

FRITZ!WLAN Repeater: nacisnąć przycisk WPS

2. W ciągu dwóch minut nacisnąć przycisk WLAN na urządzeniu FRITZ!Box, do 
momentu, kiedy dioda „WLAN“ zacznie migać.

3. FRITZ!WLAN Repeater i urządzenie FRITZ!Box automatycznie nawiązują bezpieczne 
połączenie poprzez sieć WLAN. Diody WLAN na obu urządzeniach świecą się 
światłem ciągłym.

Tym samym szybkie połączenie WPS jest zakończone i można skonfi gurować 
wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater w interfejsie użytkownika. W tym celu zapoznać się z 
dalszymi informacjami na stronie 10.

FRITZ!Box: nacisnąć przycisk WLAN
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 Nawiązywanie połączenia za pomocą kreatora online
Wygodny kreator online prowadzi użytkownika krok po kroku przez pierwszą 
konfi gurację wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater.

Warunki
  Na komputerze musi być zainstalowany system operacyjny Windows 7, Windows 

Vista lub Windows XP od Service Pack 2.
  Komputer musi mieć dostęp do internetu.
  SSID (nazwa sieci) stacji bazowej WLAN musi być ustawiona na tryb „widoczny”. 

Jeśli aktywowano fi ltr adresów MAC należy go wyłączyć podczas pierwszej 
konfi guracji. W urządzeniu FRITZ!Box oba te ustawienia są prawidłowo 
skonfi gurowane w stanie domyślnym.

Realizowanie połączenia
1. Otworzyć przeglądarkę internetową.

2. Wpisać www.avm.de/en/repeater w pasek adresu.
3. Załadować kreator konfi guracji wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater do swojego 

komputera.

4. Uruchomić kreator i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Następnie można skonfi gurować wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater w interfejsie 
użytkownika. Zapoznać się z dalszymi informacjami na stronie 10.

Ręczne nawiązywanie połączenia
Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater można połączyć ręcznie ze stacją bazową WLAN.

Warunki
  Komputer musi posiadać port LAN.
  Port LAN musi automatycznie pobierać adres IP (DHCP).

Realizowanie połączenia
1. Podłączyć komputer do wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater za pomocą 

dołączonego kabla LAN.
2. Otworzyć przeglądarkę i w pasku adresu wpisać fritz.repeater.
3. Otwiera się kreator wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater i prowadzi użytkownika 

przez dalsze kroki konfi guracji.
Następnie można skonfi gurować wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater w interfejsie 
użytkownika. Zapoznać się z dalszymi informacjami na stronie 10.

Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater można również połączyć ręcznie ze stacją 
bazową WLAN przez sieć WLAN. Przeczytać opisy w instrukcji obsługi wzmacniacza 
FRITZ!WLAN Repeater 300E, dostępnej na naszej stronie internetowej w formacie PDF:

www.avm.de/en/service/manuals
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Interfejs użytkownika
Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater posiada interfejs użytkownika. W interfejsie 
użytkownika można skonfi gurować wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater za pomocą 
kreatora, włączać funkcje i sprawdzać informacje o połączeniach.

Interfejs użytkownika można otworzyć na każdym komputerze połączonym ze 
wzmacniaczem FRITZ!WLAN Repeater lub ze stacją bazową WLAN.

1. Otworzyć przeglądarkę internetową.
2. W pasku adresu wpisać fritz.repeater.
3. Otwiera się interfejs użytkownika. 

Przeglądarka internetowa: otworzyć interfejs użytkownika, 
wpisując fritz.repeater

Diody
Diody sygnalizują stan pracy wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater:

Dioda Stan Znaczenie
miga Brak połączenia ze stacją bazową WLAN lub stacja bazowa 

WLAN jest wyszukiwana.
diody 
świecą 
się

Im więcej diod się świeci, tym lepsza jest moc sygnału 
bezprzewodowego połączenia WLAN między stacją bazową a 
wzmacniaczem FRITZ!WLAN Repeater.

Power miga • FRITZ!WLAN Repeater jest uruchamiany.
• Trwa aktualizacja oprogramowania fi rmware.

świeci FRITZ!WLAN Repeater jest gotowy do pracy.
WLAN miga • Ustawienia WLAN są przejmowane.

• Sieć bezprzewodowa jest włączana lub wyłączana.
• Wykonywana jest procedura WPS.

szybko 
miga

Procedura WPS została anulowana: więcej niż dwa urządzenia 
WLAN wykonują równocześnie procedurę WPS. Powtórzyć 
procedurę. 

świeci Moduł WLAN jest gotowy do pracy.
LAN świeci Aktywne połączenie LAN z innym urządzeniem sieciowym 

(karta sieciowa, przełącznik / koncentrator).
wszystkie migają FRITZ!WLAN Repeater zostaje zresetowany do ustawień 

fabrycznych.
por. ilustracja na stronie 5
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Port LAN
FRITZ!WLAN Repeater posiada port LAN, do którego można podłączyć dowolne 
urządzenie sieciowe i włączyć je tym samym do swojej bezprzewodowej sieci WLAN.

Urządzenia pracujące w sieci
Urządzenia pracujące w sieci to na 
przykład komputery, odtwarzacze 
Blue-ray, tunery satelitarne lub 
tunery TV, kamery IP, drukarki 
i dyski sieciowe. Urządzenia 
pracujące w sieci zawsze posiadają 
również własny port LAN.

Konsola Playstation podłączona do portu LAN wzmacniacza 
FRITZ!WLAN Repeater

Przycisk
Za pomocą przycisku można obsługiwać następujące funkcje:

Funkcja Naciskać przez min.
Włączanie i wyłączanie sieci WLAN 1 sekundę
Uruchamianie szybkiej konfi guracji 
za pomocą WPS 6 sekundę

Przywracanie ustawień fabrycznych 15 sekundę

Przód urządzenia: diody i przyciski

WPSWPSWPS

WWWPSSS
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Deklaracja zgodności CE
Urządzenie FRITZ!WLAN Repeater 300E spełnia wymogi dyrektywy UE 1999/5/WE (w sprawie 
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania 
ich zgodności) oraz dyrektywy UE 2009/125/WE (ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią). Zgodność urządzenia 
FRITZ!WLAN Repeater 300E z wymienionymi dyrektywami jest potwierdzona znakiem CE. Pełna 
deklaracja zgodności CE znajduje się w instrukcji obsługi (PDF) w internecie, na stronie 
www.avm.de/en/service/manuals.

Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 300E jest dopuszczony do użytkowania we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Liechtenstein i Islandii.

Warunki
  Aby przeczytać obowiązujące ten produkt warunki licencji, należy otworzyć 

interfejs użytkownika wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater w sposób opisany w 
niniejszej dokumentacji i kliknąć na „Help / Legal Notice” (Pomoc / Informacje 
prawne).

  Zgodnie z dyrektywami europejskimi oraz niemieckimi przepisami 
dotyczącymi urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) wzmacniacza 
FRITZ!WLAN Repeater 300E i jego kabli nie wolno usuwać wraz z odpadami 
domowymi. Należy je przekazać do komunalnego punktu zbiórki odpadów 
specjalnych.

!

Dane techniczne
  IEEE 802.11n, kompatybilność z IEEE 802.11a/g/b

  do 300 MBit/s (brutto), faktycznie osiągalna użytkowa prędkość transmisji jest 
niższa od podanych wartości

  WEP 64/128, WPA, WPA2 (802.11i)
  Ethernet: podłączenie do sieci przez gniazdo RJ45 (Gigabit Ethernet, 10/100/1000 

Base-T)
  Łączny pobór mocy: ok. 5 W
  WLAN: 2,4 GHz, maks. 100 mW / 5 GHz, maks. 200 mW
  230 V, 50 Hz A/C
  0°C do +40°C
  Wymiary: 101 mm x 76 mm x 76 mm
  Waga: ok. 120 g
  Anteny: dwie wbudowane anteny dwuzakresowe (dualband)
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