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Router bezprzewodowy xDSL 300Mbps WRT-300
SMART

Router bezprzewodowy 8level WRT-300 SMART Å‚Ä…czy w sobie funkcje punktu dostÄ™powego (AP),
przeÅ‚Ä…cznika 4-ro portowego, firewalla oraz routera z funkcjÄ… translacji NAPT. Pozwala on na Å‚atwe i
bezpieczne wspÃ³Å‚dzielenie dostÄ™pu do Internetu i plikÃ³w.
UrzÄ…dzenie jest zgodne ze standardami
802.11n/b/g i pracuje w trybie 2T2R , co pozwala uzyskaÄ‡
maksymalnÄ… prÄ™dkoÅ›Ä‡ bezprzewodowej transmisji danych do 300Mbps . Nad bezpieczeÅ„stwem
danych czuwa szereg standardÃ³w szyfrowania, w tym najbezpieczniejsze â€“ WPA2 (AES). SzybkÄ…
konfiguracjÄ™ poÅ‚Ä…czenia szyfrowanego umoÅ¼liwia przycisk WPS (Wireless Protected Setup).
UrzÄ…dzenie posiada wsparcie dla QoS . Konfiguracja odbywa siÄ™ poprzez stronÄ™ WWW wbudowanÄ… w
router, ktÃ³ra jest bardzo czytelna i przyjazna dla uÅ¼ytkownikÃ³w. Dodatkowym atutem WRT-300 SMART
jest wsparcie dla VLAN, co pozwala na wykorzystanie urzÄ…dzenia w sieciach IPTV .
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PrÄ™dkoÅ›Ä‡ pracy bezprzewodowej do 300Mbps
Idealny do poÅ‚Ä…czeÅ„ DSL - Aster City, INEA, UPC, Vectra,
Multimedia lub lokalnych sieci LAN
Zapewnia wysokÄ… wydajnoÅ›Ä‡ aplikacji oraz pozwala na
wspÃ³Å‚dzielenie bezpiecznego poÅ‚Ä…czenia z Internetem
ObsÅ‚uga najmocniejszego szyfrowania zapewnia
skutecznÄ… ochronÄ™ przed nieautoryzowanym
dostÄ™pem
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Funkcja QoS umoÅ¼liwia podziaÅ‚ pasma pomiÄ™dzy
usÅ‚ugami
Przycisk WPS pozwala szybko i bezpiecznie nawiÄ…zaÄ‡
poÅ‚Ä…czenie miÄ™dzy urzÄ…dzeniami bezprzewodowymi
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ObsÅ‚uga wielu bezprzewodowych trybÃ³w pracy: AP, Client
AP, Repeater, WISP
Wsteczna kompatybilnoÅ›Ä‡ ze standardami 802.11b/g
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Prosta konfiguracja oraz moÅ¼liwoÅ›Ä‡ monitorowania pracy

Â¦

ZALETY:
Specyfikacja
Standard:
Interfejs:
Przyciski:
Zasilanie:
Antena:
Funkcje bezprzewodowe
CzÄ™stotliwoÅ›Ä‡:
Typ transmisji:
Transmisja danych:

Moc:
CzuÅ‚oÅ›Ä‡ odbiornika:

Tryb pracy:
Szyfrowanie:
Funkcje oprogramowania
WAN:
DHCP:
Przekierowanie portÃ³w:
QoS:
Dynamiczny DNS:
VPN Pass-Throught:
Zapora Firewall:
ZarzÄ…dzanie:

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
1 port WAN 10/100Mbps
4 porty LAN 10/100Mbps
WPS
Reset
- na wejÅ›ciu: 100-240V - 0.2A 50/60HZ - na wyjÅ›ciu: 5VDC / 1000mA
dwie zintegrowane anteny dookÃ³lne o zysku 5 dBi
2.4-2.4835GHz
WLAN 2T2R
802.11n: do 300Mbps
802.11g: do 54Mbps
802.11b: do 11Mbps
17dBm (max EIRP)
11n : -70dBm@10% PER
11g : -70dBm@10% PER
11b: -85dBm@8% PER
Router, AP, Client AP, Repeater, WISP
64/128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK
Dynamiczne IP / Statyczne IP / PPPoE
Serwer, Client, DHCP Client List, rezerwacja adresÃ³w
Virtual Server, UPnP, DMZ
Kontrola przepustowoÅ›ci Å‚Ä…cza / podziaÅ‚ pasma
DynDns
PPTP, IPSec
Filtry pakietÃ³w
Kontrola dostÄ™pu
Lokalne zarzÄ…dzanie
Kontrola rodzicielska: Filtry adresÃ³w URL
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PozostaÅ‚e
Certyfikaty:
ZawartoÅ›Ä‡ opakowania:

CE, FCC, RoHS
Router Bezprzewodowy xDSL 300Mbps WRT-300 SMART
Zasilacz
Kabel Ethernet (RJ-45)
SkrÃ³cona instrukcja instalacji
PÅ‚yta CD
System operacyjny:
Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1
Temperatura pracy:
0Â°Câ€“40Â°C (32Â°Fâ€“104Â°F)
WilgotnoÅ›Ä‡ podczas pracy: 10%â€“90%

• 1. Nie mam dostÄ™pu do webowego narzÄ™dzia konfiguracyjnego uÅ¼ywanego do skonfigurowania
routera z komputera podÅ‚Ä…czonego kablem Ethernet:
• Â¦ SprawdÅº czy dioda LED LAN siÄ™ Å›wieci. JeÅ›li siÄ™ nie Å›wieci, sprawdÅº czy kabel LAN jest
poprawnie podÅ‚Ä…czony.
• Â¦ SprawdÅº czy komputer ma ustawiony adres IP z tej samej podsieci co adres LAN routera.
• Â¦ JeÅ›li komputer automatycznie otrzymuje adres IP sprawdÅº czy serwer mu go przypisaÅ‚, JeÅ›li nie
to konieczne jest odnowienie adresu IP.
• Â¦ UÅ¼yj komendy ping, aby spingowaÄ‡ adres IP LAN routera w celu sprawdzenia komunikacji z nim.
• Â¦ Upewnij siÄ™, Å¼e przeglÄ…darka nie jest ustawiona na uÅ¼ywanie serwera Proxy.
• Â¦ SprawdÅº czy adres IP, ktÃ³ry wpisaÅ‚eÅ› jest prawidÅ‚owy. JeÅ›li adres IP LAN routera ulegÅ‚
zmianie powinieneÅ› wpisaÄ‡ nowy adres.
• 2. ZapomniaÅ‚em hasÅ‚a (zresetuj router bez logowania siÄ™ na niego):
• Â¦ UÅ¼yj dÅ‚ugopisu, aby przycisnÄ…Ä‡ przycisk na 2-6 sekund podczas pracy, nastÄ™pnie puÅ›Ä‡
go, router przywrÃ³ci ustawienia fabryczne.
• 3. Mam problem, aby poÅ‚Ä…czyÄ‡ siÄ™ z modemem. ProszÄ™ wykonaj nastÄ™pujÄ…ce kroki w
celu diagnostyki:
• Â¦ SprawdÅº czy modem DSL pracuje poprawnie i czy sygnaÅ‚ jest stabilny. Zazwyczaj na modemie
znajdujÄ… siÄ™ kontrolki. Na ich podstawie uÅ¼ytkownik moÅ¼e sprawdziÄ‡ czy sygnaÅ‚ jest OK lub
modem pracuje poprawnie. JeÅ›li nie to skontaktuj siÄ™ z dostawca Internetu.
• Â¦ SprawdÅº panel czoÅ‚owy routera i znajdujÄ…ce siÄ™ na nim kontrolki. Gdy fizyczne
podÅ‚Ä…czenie jest poprawne kontrolka SYS oraz powinna Å›wieciÄ‡ siÄ™ Å›wiatÅ‚em staÅ‚ym a
kontrolka WAN powinna migaÄ‡. JeÅ›li uÅ¼ywasz swojego komputera to odpowiadajÄ…ca mu
kontrolka LAN rÃ³wnieÅ¼ powinna migaÄ‡. JeÅ›li nie to sprawdÅº czy kable sÄ… podÅ‚Ä…czone
poprawnie.
• Â¦ PowtÃ³rz kroki w Ustawieniach WAN.

• 4. MogÄ™ przeglÄ…daÄ‡ stronÄ™ konfiguracyjnÄ… routera, ale nie mam dostÄ™pu do Internetu:
• Â¦ SprawdÅº czy dioda WAN siÄ™ Å›wieci. JeÅ›li nie, sprawdÅº czy fizyczne poÅ‚Ä…czenie
pomiÄ™dzy routerem a modemem DSL/Kablowym jest poprawnie podÅ‚Ä…czone. Upewnij siÄ™
rÃ³wnieÅ¼, Å¼e modem pracuje poprawnie.
• Â¦ JeÅ›li dioda LED siÄ™ Å›wieci to otwÃ³rz stronÄ™ z InformacjÄ… o systemie i sprawdÅº czy
interfejs WAN routera uzyskaÅ‚ adres IP.
• Â¦ Upewnij siÄ™, Å¼e uÅ¼ywasz wÅ‚aÅ›ciwej metody poÅ‚Ä…czenia (DHCP dynamiczne, PPPoE, lub
Statyczne) jak to jest wymagane przez ISP. Podobnie upewnij siÄ™, Å¼e wpisaÅ‚eÅ› prawidÅ‚owo
ustawienia dostarczone przez ISP.
• Â¦ JeÅ›li jesteÅ› uÅ¼ytkownikiem modemu kablowego to TwÃ³j ISP moÅ¼e rejestrowaÄ‡ adres MAC
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karty sieciowej, upewnij siÄ™, Å¼e sklonowaÅ‚eÅ› jej adres MAC na port routera (sprawdÅº pole z
adresem MAC w zakÅ‚adce WAN).
• 5. MÃ³j klient bezprzewodowy nie moÅ¼e skomunikowaÄ‡ siÄ™ z innym komputerem:
• Â¦ Upewnij siÄ™, ze adapter bezprzewodowy jest poprawnie zainstalowany. W Windows moÅ¼esz to
sprawdziÄ‡ w MenadÅ¼erze urzÄ…dzeÅ„.
• Â¦ Upewnij siÄ™, Å¼e klient bezprzewodowy uÅ¼ywa tego samego SSID jak router.
• Â¦ Upewnij siÄ™, Å¼e ustawienia TCP/IP adaptera bezprzewodowego sÄ… poprawne i zgodne z
wymaganiami administratora Twojej sieci.
• Â¦ JeÅ›li uÅ¼ywasz adaptera pracujÄ…cego w standardzie 802.11b sprawdÅº, czy tryb 802.11b na
stronie SieÄ‡ bezprzewodowa > podstawowe, nie jest skonfigurowany na ustawienia 802.11g.
• Â¦ UÅ¼yj komendy ping, aby sprawdziÄ‡ czy klient bezprzewodowy jest zdolny do komunikacji z
routerem oraz ze zdalnym komputerem. JeÅ›li klient bezprzewodowy moÅ¼e poprawnie spingowaÄ‡
port LAN routera, ale nie moÅ¼e spingowaÄ‡ zdalnego komputera to sprawdÅº ustawienia TCP/IP
zdalnego komputera.
Informacja o sprzedawcy
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