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FRITZ!WLAN
Repeater 450E

Konfiguracja
i obsługa

   

Serwis

 • Instrukcja obsługi pl.avm.de/serwis/

  podreczniki/fritzwlan

 • Kreator  avm.de/en/repeater

 • Serwis  pl.avm.de/serwis

 • Pomoc techniczna pl.avm.de/serwis

 • Materiały do pobrania pl.avm.de/serwis/

  strefa-pobierania

Wymogi systemowe

 • Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/n, 

2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP 

(DHCP)

 • Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca 

WPS

 • Pierwsza konfi guracja WLAN bez WPS: klient WLAN 

obsługujący standard szyfrowania WPA

 • Pierwsza konfi guracja WLAN z kreatorem instalacji: 

Microsoft Windows 8.1/8, Windows 7 lub 

Windows Vista, dostęp do Internetu

 • Przy 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



Zawartość opakowania i cechy urządzenia Bezpieczeństwo

  Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repea-

ter 450E należy ustawić w suchym 

miejscu, które nie jest narażone na 

zakurzenie i bezpośrednie promie-

niowanie słoneczne oraz posiada 

odpowiednią wentylację.

  Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repea-

ter 450E jest przeznaczony do użyt-

ku wewnątrz budynków. Do wnętrza 

urządzenia nie mogą przedostawać 

się płyny.

  Podłącz wzmacniacz 

FRITZ!WLAN Repeater 450E do łatwo 

dostępnego gniazdka.

  Nie otwieraj wzmacniacza 

FRITZ!WLAN Repeater 450E. Otwar-

cie urządzenia i/lub nieprawidłowe 

naprawy mogą stanowić zagrożenie.

  Przed czyszczeniem wzmacniacza 

FRITZ!WLAN Repeater 450E odłącz 

go od zasilania elektrycznego. Do 

czyszczenia urządzenia należy 

używać wilgotnej szmatki. 

1 FRITZ!WLAN Repeater 450E

Przycisk WPS

 • Nawiązywanie szybkiego połączenia

 • Włączanie i wyłączanie sieci WLAN

 • Ustawienia fabryczne

Funkcja WLAN

 • Poszerzanie zasięgu bezprzewodowej 

sieci WLAN

 • WLAN 802.11n w paśmie 2,4 GHz

Wskaźnik statusu

 • Jakość sygnału WLAN

 • Status połączenia

Gniazdo LAN

 • Połączenie przewodowe urządzeń 

sieciowych

 • Połączenie przewodowe routera inter-

netowego

WPS

WLAN

1 kabel LAN
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Oto FRITZ!WLAN Repeater 450E

Niniejsza broszura zawiera opis zastosowania i obsługi wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 450E. 

Szczegółowe informacje i szczegóły techniczne znajdują się w instrukcji obsługi w formacie PDF 

dostępnej na naszej stronie internetowej pl.avm.de/serwis.

FRITZ!WLAN Repeater 450E to wzmacniacz WLAN, który poszerza zasięg bezprzewodowej sieci WLAN; 

w połączeniu z urządzeniami WLAN i urządzeniami sieciowymi może stanowić punkt dostępowy do 

sieci domowej i routera internetowego.

Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E posiada interfejs użytkownika, w którym można wprowadzać 

ustawienia. Interfejs można otworzyć w przeglądarce internetowej każdego podłączonego urządzenia.

W interfejsie użytkownika można m.in. zmienić tryb pracy wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater. 

Poprzez zmianę trybu pracy możesz użyć wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 450E jako mostka LAN 

w celu podłączenia routera internetowego przez kabel LAN, a także poszerzyć okablowanie Ethernet 

lub sieć Powerline o jeden punkt dostępowy WLAN.

Dzięki tym właściwościom wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E stanowi wszechstronne urządze-

nie, które może rozszerzyć zasięg sieci domowej przy użyciu połączeń WLAN lub LAN.

Życzymy przyjemnego użytkowania wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 450E.

FRITZ!WLAN Repeater 450E 

w sieci domowej

FRIT

w si
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Włączenie do bezprzewodowej sieci WLAN

Podłącz wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E do gniazdka 

elektrycznego znajdującego się w pobliżu komputera i stacji bazowej 

WLAN (na przykład urządzenia FRITZ!Box).

Połącz wzmacniacz FRITZ!WLAN Repea-

ter 450E i stację bazową WLAN poprzez 

sieć WLAN. Istnieją 3 możliwości 

ustanowienia połączenia. Sposób postę-

powania jest opisany na stronie 8.

Podłącz wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E do gniazdka 

elektrycznego znajdującego się mniej więcej w połowie odległości 

między stacją bazową WLAN a urządzeniami obsługującymi WLAN, 

dla których ma zostać poszerzony zasięg sieci bezprzewodowej.

Tryby pracy

Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E może być użytkowany na dwa sposoby:

Mostek WLAN (ustawiony fabrycznie)

Mostek WLAN łączy wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E przez bezprzewodową sieć WLAN 

z routerem internetowym. Komputery i inne urządzenia sieciowe można połączyć z wzmacniaczem 

FRITZ!WLAN Repeater 450E bezprzewodowo przez sieć WLAN lub przez kabel LAN. Opis podłącze-

nia znajduje się na stronie 7.

Mostek LAN

Mostek LAN łączy wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E z routerem internetowym przez kabel 

LAN. Komputery i inne urządzenia sieciowe można połączyć z wzmacniaczem FRITZ!WLAN Repea-

ter 450E bezprzewodowo przez sieć WLAN. Tryb pracy „Mostek LAN” można skonfi gurować 

w interfejsie użytkownika wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 450E. Patrz także instrukcja obsługi 

wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 450E dostępna na stronie: pl.avm.de/serwis.
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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 standar-

du szyfrowania WPA lub WPA2.

  Urządzenia WLAN podłączone do sieci 

muszą obsługiwać WPS i musi być włączony 

tryb WPS.

W aktualnych modelach FRITZ!Box funkcja 

WPS jest aktywna standardowo, w star-

szych modelach należy ją włączyć poprzez 

wciśnięcie przycisku WPS w interfejsie 

użytkownika FRITZ!Box w punkcie „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 na czas pierwszej konfi guracji. 

Oba ustawienia są w urządzeniu FRITZ!Box 

aktywowane fabrycznie.

Nawiązywanie połączenia

1. Wciśnij przycisk WPS wzmacniacza 

FRITZ!WLAN Repeater 450E, tak by dioda 

„WLAN“ zaczęła migać (por. strona 13 

poniżej).

2. W przeciągu 2 minut wciśnij przycisk stacji 

bazowej WLAN, który uruchamia funkcję 

WPS. W urządzeniach FRITZ!Box fi rmy AVM 

na przycisku tym znajduje się napis WLAN, 

WPS lub WLAN/WPS. Stosuj się do wskazó-

wek podanych w dokumentacji urządzenia 

FRITZ!Box lub stacji bazowej WLAN.

3. Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater automa-

tycznie przejmuje nazwę sieci (SSID) i klucz 

sieciowy WLAN stacji bazowej WLAN w celu 

ustanowienia bezpiecznego połączenia 

WLAN.

4. Po nawiązaniu połączenia WLAN wszystkie 

diody na wzmacniaczu FRITZ!WLAN Repea-

ter świecą się światłem ciągłym.

Następnie można skonfi gurować wzmacniacz 

FRITZ!WLAN Repeater 450E w interfejsie 

użytkownika. W tym celu należy zapoznać się z 

informacjami na stronie 12.

 Nawiązywanie połączenia WLAN

Aby poszerzyć zasięg sieci bezprzewodowej WLAN, należy włączyć wzmacniacz FRITZ!WLAN Repea-

ter 450E do bezprzewodowej sieci WLAN, wykonując zalewnie kilka czynności. Istnieją trzy proste 

sposoby nawiązania połączenia z WLAN.

Szybkie połączenie WPS (strona 9)

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. Należy przestrzegać dokumentacji dotyczącej stacji bazowej WLAN.

lub

Kreator online (strona 10)

Jeśli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 8.1/8, Windows 7, 

Windows Vista lub Windows XP, w podłączeniu i instalacji wzmacniacza FRITZ!WLAN Repea-

ter 450E pomoże wygodny kreator online. Metodę tę można stosować również wtedy, gdy 

stacja bazowa WLAN nie posiada funkcji WPS.

lub

 Połączenie ręczne (strona 11)

Niezależnie od stosowanego systemu operacyjnego wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E i 

stację bazową WLAN można także połączyć ręcznie.
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 Ręczne nawiązywanie połączenia

Połączenie WLAN ze stacją bazową WLAN można nawiązać ręcznie.

Warunki

  Komputer musi posiadać port LAN.

  Port LAN musi automatycznie pobierać 

adres IP (DHCP).

Nawiązywanie połączenia

1. Połącz komputer za pomocą dostar-

czonego kabla LAN ze wzmacniaczem 

FRITZ!WLAN Repeater 450E.

2. Otwórz przeglądarkę i wpisz w pasku 

adresu http://fritz.repeater.

3. Pojawia się kreator FRITZ!WLAN Repea-

ter 450E, który pomaga podczas całego 

procesu konfi guracji.

Następnie można skonfi gurować wzmacniacz 

FRITZ!WLAN Repeater 450E w interfejsie 

użytkownika. W tym celu należy zapoznać się z 

informacjami na stronie 12.

Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E 

można również połączyć ręcznie przez WLAN 

ze stacją bazową WLAN.

Więcej informacji patrz instrukcja obsługi 

wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 450E 

dostępna na stronie internetowej 

pl.avm.de/serwis.

 Nawiązywanie połączenia za pomocą kreatora online

Wygodny kreator online prowadzi użytkownika krok po kroku przez pierwszą konfi gurację. 

Warunki

  Na komputerze musi być zainstalowany 

system Windows 8.1/8, Windows 7, 

Windows Vista lub Windows XP w wersji 

od Service Pack 3.

  Komputer musi mieć dostęp do Internetu.

  SSID (nazwa sieci) stacji bazowej WLAN 

musi być ustawiona na na tryb „widocz-

ny”; jeśli aktywowano fi ltr adresów MAC, 

należy go wyłączyć na czas pierwszej 

konfi guracji. Oba ustawienia są w urzą-

dzeniu FRITZ!Box aktywowane fabrycznie.

Nawiązywanie połączenia

1. Uruchom przeglądarkę internetową.

2. Wpisz w pasku adresu 

avm.de/en/repeater.

3. Zainstaluj na komputerze kreator konfi -

guracji wzmacniacza FRITZ!WLAN Repea-

ter 450E.

4. Uruchom kreator i postępuj zgodnie z 

instrukcjami na ekranie.

Następnie można skonfi gurować wzmacniacz 

FRITZ!WLAN Repeater 450E w interfejsie 

użytkownika. W tym celu należy zapoznać się z 

informacjami na stronie 12.
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 Interfejs użytkownika

Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E posiada interfejs użytkownika. W interfejsie użytkownika 

można skonfi gurować wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E za pomocą kreatora, włączać funk-

cje i sprawdzać informacje o połączeniach, a także zmieniać tryb pracy i instalować aktualizacje 

oprogramowania FRITZ!OS.

Interfejs użytkownika można otworzyć na każdym komputerze, który jest połączony ze stacją 

bazową WLAN lub wzmacniaczem FRITZ!WLAN Repeater 450E:

1. Otwórz przeglądarkę internetową.

2. Wpisz w pasku adresu http://fritz.repeater.

Otwiera się interfejs użytkownika.

Przeglądarka internetowa: otwieranie interfejsu użytkownika za pomocą 

adresu http://fritz.repeater

 Wskaźnik stanu i obsługa

Diody wskazują status roboczy wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 450E.

Świeci się Miga

 Jakość sygnału WLAN Połączenie ze stacją bazową WLAN zostało przerwane.

Power Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repea-

ter 450E jest gotowy do pracy.

Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 450E jest urucha-

miany.

Trwa aktualizacja systemu FRITZ!OS.

WLAN Aktywna funkcja WLAN Trwa nawiązywanie szybkiego połączenia przez WPS; 

dioda miga z dużą częstotliwością, jeśli konieczne było 

przerwanie połączenia WPS.

Trwa przejmowanie ustawień WLAN.

Trwa włączanie lub wyłączanie funkcji WLAN.

LAN Urządzenie sieciowe podłączone

Wszystkie Trwa wgrywanie ustawień fabrycznych.

Przycisk WPS służy do obsługi wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 450E.

Wciśnięcie przycisku WPS

Włączanie i wyłączanie sieci WLAN 1 sekunda

Uruchomienie szybkiego połączenia WPS 6 sekund

Ustawienia fabryczne 15 sekund
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Deklaracja zgodności CE

Firma AVM oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi 

obowiązującymi przepisami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.

Deklaracja zgodności CE w wersji angielskiej jest dostępna pod adresem en.avm.de/ce.

Dane techniczne

  IEEE 802.11n, kompatybilny z IEEE 802.11g/b

  Do 450 Mbit/s (brutto); faktycznie osiągalna użytkowa prędkość transferu jest niższa od 

podanych wartości.

  WPA, WPA2 (802.11i)

  Ethernet: podłączenie do sieci przez gniazdo RJ45 (Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T)

  Łączny pobór mocy: ok. 5 W

  WLAN: 2,4 GHz, maks.100 mW

  230 V, 50 Hz A/C

  0°C do +40°C

  Wymiary: 101 mm x 76 mm x 76 mm

  Waga: ok. 12 g

  Anteny: trzy zintegrowane anteny Warunki

  Obowiązujące warunki licencji są podane w interfejsie użytkownika wzmacniacza 

FRITZ!WLAN Repeater 450E w części Pomoc / Informacje prawne.

  Zgodnie z dyrektywami europejskimi wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 450E i kabli nie wol-

no usuwać wraz z odpadami domowymi. Należy je przekazać do komunalnego punktu zbiórki.
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