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Instrukcja szybki start 
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Ważne uwagi na temat bezpieczeństwa 
Niniejszy produkt jest przeznaczony do podłączania do źródła prądu zmiennego. 

Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać poniższych środków ostrożności: 

 Przed instalacją i użyciem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję. 

 Prosimy o przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i wskazówek umieszczonych na produkcie. 

 Niniejszego produktu nie należy używać w pobliżu wody. 

 Niniejszego produktu nie należy umieszczać w pobliżu lub nad grzejnikiem lub nagrzewnicą. 

 Niniejsze urządzenie opiera się na zabezpieczeniu przez zwarciem (przebiciem) dostępnym w 

instalacji elektrycznej budynku. 

 Należy upewnić się czy przewód prądowy został wyposażony w bezpiecznik lub wyłącznik 

automatyczny (wszystkie przewody prądowe). 

 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na przewodach podłączeniowych produktu. 

 Przewody produktu umieść z dala od ciągów komunikacyjnych. 

 Przewód zasilający należy podłączyć bezpośrednio do wskazanego typu gniazdka ściennego 

(prądu zmiennego). 

 Produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. Otwarcie lub 

zdjęcie pokrywy może narazić użytkownika na działanie wysokiego napięcia i inne zagrożenia. 

 W razie wystąpienia poniższych okoliczności należy odłączyć produkt od gniazdka ściennego i 

przekazać go do profesjonalnego zakładu naprawczego: 

1. Gdy przewody podłączeniowe ulegną uszkodzeniu. 

2. Jeżeli na produkt wylany został płyn. 

3. Jeżeli produkt wystawiony był na działanie deszczu lub wody. 

4. Jeżeli produkt nie działa poprawnie pomimo zastosowania się do wskazówek użytkowania. 

5. Jeżeli produkt działa w sposób niestandardowy. 
 

Zawartość opakowania 
• Adapter Powerline Ethernet 200Mbps  

• Przewód RJ-45 Cat.5 

• Instrukcja szybki start, oraz CD-ROM (Zawiera Instrukcję oprogramowania i przewodnik użytkownika) 

• Instrukcja szybki start 

 
Jeżeli brakuje któregoś z powyższych elementów lub stwierdzono wady fabryczne należy zgłosić ten fakt u 

lokalnego dystrybutora. 
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Znaczenie diod LED  

 
Funkcje przycisków 

 
 

Dioda Kolor Stan Opis 

Power 

Zielony Włączona Zasilanie jest włączone 

Zielony Miga 
● System przechodzi w tryb oszczędności energii. 

● Resetowanie systemu. 

● Konfiguracja zabezpieczeń systemu. 

- Wyłączona Zasilanie wyłączone 

Ethernet 

Zielony Włączona 
Urządzenie łączy się z innymi urządzeniami podłączonymi do 

interfejsu Ethernet, ale nie komunikuje się z nimi. 

Zielony Miga Urządzenie wysyła lub odbiera dane przez interfejs Ethernet. 

- Wyłączona 
Urządzenie nie łączy się z innymi urządzeniami przez interfejs 

Ethernet. 

Data 

Zielony/ 

Czerwony 
Włączona 

Urządzenie zostało podłączone do sieci powerline. Kolor diody 

Data zależy od prędkości połączenia.  

● Zielony: Prędkość > 40 Mbps  

● Pomarańczowy: 20 Mbps< Prędkość <40 Mbps  

● Czerwony: Prędkość < 20 Mbps

Czerwony Miga 
Gdy urządzenie skanuje pozostałe urządzenia PLC, wskaźnik 

Data miga szybko. 

- Wyłączona 
Adapter nie odnalazł kompatybilnych urządzeń powerline 

wykorzystujących ten sam klucz szyfrowania. 

Przycisk Opis 
Reset Przywracanie ustawień domyślnych 

Security 

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 

1~3 sekund 

Dołączenie do innej sieci HomePlugAV 

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 

więcej niż 10 sekund 

Ustawienie losowej wartości 

zabezpieczeń 
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Podłączanie adaptera Powerline Ethernet  
Instalacja sprzętu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 1. 

Podłącz jeden mostek 
Powerline Ethernet do 
portu Ethernet modemu 
ADSL lub modemu 
kablowego. 

 
 
 
 

Krok 2. 
Następnie podłącz go do 
najbliższego gniazdka 
ściennego. 

 
 
 
 

Krok 3. 

Podłącz drugi mostek 
Powerline Ethernet w 
pobliżu komputera i połącz 

porty Ethernet. 

 
 
 
 

Krok 4. 
Internet dostępny będzie w 
każdym gniazdku ściennym 

w Twoim domu. 
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Instalacja oprogramowania w Windows 
Procedura instalacji narzędzia Powerline Configuration zależy od systemu operacyjnego 

używanego na danym komputerze. Poniższa procedura dotyczy instalacji w środowisku 

systemu Windows XP. Instalacja w pozostałych systemach operacyjnych przebiega 

podobnie. 

 

1. Umieść płytę CD w napędzie CD-ROM aby uruchomić program Autorun.  

 Na monitorze pojawi się ekran menu. 

2. Kliknij łącze “Powerline Configuration Utility” znajdujące się w polu 200M Powerline 

Adapter, aby rozpocząć instalację. Jeżeli ekran menu się nie pojawi, instalację można 

przeprowadzić w następujący sposób. 

 • Kliknij na Menu Start/ Uruchom. 

• W okno które się pojawi wprowadź “E:\Utility\setup.exe”, gdzie „E” jest literą  

 oznaczającą napęd CD-ROM twojego komputera. 

 • Kliknij przycisk „OK”. 

3. Program zostanie zainstalowany, a na pulpicie pojawi się nowa ikona o 

nazwie „PowerPacket Utility”. 

 

Program jest kompatybilny z systemami Windows 2000, 2003, XP i Vista. 

Not 

 
Konfiguracja  

Jeśli chcesz skonfigurować ustawienia adaptera Powerline zajrzyj do instrukcji obsługi na 

załączonej płycie CD. 

 

 


