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             Ważne informacje 
Ze względu na specyfikę komunikacji bezprzewodowej, transmisja i odbiór danych nie mogą 
zostać zagwarantowane. Dane mogą zostać opóźnione, uszkodzone (np. mogą zawierać błędy) 
lub mogą zostać całkowicie utracone. Mimo tego, że znaczne opóźnienia lub utrata danych jest 
rzadkością w przypadku używania urządzenia bezprzewodowego, takiego jak prawidłowo 
wykorzystywany w poprawnie zaplanowanej sieci router, nie powinien być on stosowany w 
sytuacjach, gdy problem z przesłaniem lub odebraniem danych może doprowadzić do 
jakichkolwiek strat użytkownika lub innych stron, włączając w to obrażenia fizyczne, śmierć lub 
utratę mienia. Axesstel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnień lub 
błędów przesyłania lub odbierania danych przy użyciu routera Axesstel ani za awarię routera 
Axesstel w związku z przesyłaniem lub odbieraniem wspomnianych danych. 

 

      Ostrzeżenie 
Proszę nie korzystać z routera:  

• W miejscu, gdzie trwa odpalanie ładunków wybuchowych 

• W miejscu, gdzie może występować wybuchowa atmosfera 

• W pobliżu urządzeń medycznych 

• W pobliżu urządzeń podtrzymujących życie lub innych urządzeń, które mogą być 
podatne na wszelkie formy zakłóceń radiowych. W takich miejscach, router POWINIEN 
ZOSTAĆ WYŁĄCZONY. Router Axesstel może przesyłać sygnały, zakłócające tego 
typu urządzenia. 

Proszę nie używać routera w jakimkolwiek samolocie, niezależnie od tego czy samolot znajduje 
się na ziemi lub w powietrzu. Na pokładzie samolotu, router POWINIEN ZOSTAĆ 
WYŁĄCZONY. Podczas pracy, router może przesyłać sygnały, które mogłyby zakłócać systemy 
pokładowe. 
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Uwaga: Niektóre linie lotnicze pozwalają na korzystanie z telefonów komórkowych, gdy samolot 
znajduje się na ziemi, a drzwi są otwarte. W takiej sytuacji możliwe jest korzystanie z routera. 

Kierowca lub operator pojazdu nie powinien korzystać z routera w czasie prowadzenia pojazdu. 
Takie działanie może wiązać się z rozproszeniem kierowcy lub operatora w czasie 
kontrolowania i prowadzenia pojazdu. W niektórych krajach oraz województwach korzystanie z 
takich urządzeń komunikacyjnych w czasie prowadzenia pojazdu jest wykroczeniem. 
 
       Ograniczenie Odpowiedzialności 
Informacje zawarte w tej instrukcji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są wiążące 
ze strony Axesstel. 

AXESSTEL W SZCZEGÓLNOŚCI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE 
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, ZAMIERZONE, OGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB 
PRZYKŁADOWE STRATY W TYM, ALE NIE TYLKO, UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW 
SPODZIEWANYCH ZYSKÓW LUB DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA LUB 
NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW AXESSTEL, NAWET JEŻELI AXESSTEL 
ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TAKICH START LUB SĄ ONE MOŻLIWE DO 
PRZEPOWIEDZENIA A TAKŻE ZA ROSZCZENIA INNYCH STRON. 

Niezależnie od powyższego, w żadnym przypadku Axesstel nie może ponosić 
odpowiedzialności za lub w związku z produktem Axesstel, niezależnie od liczby zdarzeń, 
okoliczności lub roszczeń związanych z odpowiedzialnością. 
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Wstęp 
 
Dziękujemy za zakup routera MV600 EV-DO firmy Axesstel. Poniższa instrukcja obsługi 
pomoże Państwu w zakresie instalacji, konfiguracji a także opisze najlepsze sposoby związane 
z maksymalizacją wydajności bezprzewodowej sieci domowej przy użyciu routera.  
 

1 Przegląd produktów  
W ciągu kilku minut, będą Państwo w stanie połączyć komputery z Internetem, udostępnić 
połączenie internetowe i utworzyć sieć skupiającą Państwa komputery.. Poniżej znajduje się 
lista funkcji, które sprawiają, że nowy router EV-DO firmy Axesstel jest idealnym rozwiązaniem 
dla domu lub małego biura. Wykorzystanie opisanych funkcji jest zależne od wybranego 
dostawcy usługi oraz funkcji konta, które Państwo wybrali. 
Niektóre funkcje opisane w poniższej instrukcji mogą nie być obsługiwane przez dostawcę usług 
lub mogą być niedostępne dla Państwa konta sieciowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje 
na temat usług i dostępnych kont, proszę skontaktować się z usługodawcą. 
 
 
Plug-and-Play 

• Państwa Router został fabrycznie ustawiony na zgodność z danym usługodawcę. W 
związku z tym, router działa na kanałach radiowych i umożliwia korzystanie z usług 
świadczonych przez wybranego dostawcę usług sieciowych.  Gdy router zostanie 
aktywowany w sieci usługodawcy, możliwe jest połączenie się z Internetem. Po tym jak 
router zostanie aktywowany, proszę podłączyć go do komputera za pośrednictwem 
kabla Ethernet (RJ-45) lub za pośrednictwem WiFi. Teraz mogą Państwo korzystać z 
Internetu.    
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Internetowy Zaawansowany Interfejs Użytkownika 

Mogą Państwo w łatwy sposób skonfigurować zaawansowane funkcje routera przy użyciu 
przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na 
komputerze. Nie muszą Państwo instalować żadnych sterowników i mogą Państwo 
wprowadzać zmiany oraz konfigurować funkcje na komputerze podłączonym do MV600 

• Współdzielenie Adresu NAT IP 

• Obsługa przekierowywania VPN 

• Wbudowany protokół dynamicznego konfigurowania węzłów (DHCP) 

• Zintegrowany 802.11b/g/n bezprzewodowy punkt dostępowy 

• Filtrowanie adresów MAC 

 

Wbudowana 4-portowy przełącznik 10/100 
MV600 posiada wbudowany, 4-portowy przełącznik sieciowy, który pozwala połączonym ze 
sobą komputerom współdzielić drukarki, dane i pliki mp3, fotografie cyfrowe i wiele innych. 
Przełącznik posiada funkcję automatycznego wykrywania, co pozwala dostosować prędkość do 
wykrytych urządzeń. Przełącznik transferu danych przenosi dane pomiędzy komputerami oraz 
przez Internet jednocześnie, nie zajmując i zużywając zasobów. 
 

Zintegrowany 802.11 b/g/n bezprzewodowych punkt dostępowy 
MV600 obsługuje tryby Wi-Fi b/g oraz n. Router domyślnie jest ustawiony na Wi-Fi w trybie g. 
Aby korzystać z trybu n powinni Państwo zalogować się do interfejsu internetowego (polecenia 
zostały podane w punkcie 3.10). Mimo tego, proszę upewnić się, że karta Wi-Fi obsługuje tryb 
n.  
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1.1 Umiejscowienie MV600 

Proszę umieścić MV600 będący centralnym punktem sieciowym, jak najbliżej okien lub w 
pomieszczeniach, na zewnętrznej ścianie domu. Jeśli mają Państwa zamiar korzystać również z 
Wi-Fi obsługiwanego przez MV600, powinien on zostać umieszczony w centralnym punkcie 
bezprzewodowych urządzeń sieciowych. 
Aby osiągnąć najlepszy zasięg sieci bezprzewodowej: 
♦ Proszę upewnić się, że anteny sieciowe MV600 są ustawione równolegle do siebie i 

znajdują się w pozycji pionowej (w kierunku sufitu). Jeśli MV600 zostanie umieszczony 
pionowo, proszę skierować anteny możliwie jak najbardziej w górę. W mieszkaniu 
wielopiętrowym proszę umieścić MV600 na piętrze. 

♦ Proszę unikać umieszczania MV600 w pobliżu urządzeń, które emitują „hałas“ radiowy, 
takich jak kuchenki mikrofalowe. Obiekty o dużej gęstości mogą zakłócać komunikację 
bezprzewodową  

♦ Jeśli sygnał bezprzewodowy wydaje się słaby w niektórych miejscach, proszę przenieść 
MV600 w inne miejsce obserwując wskaźnik sygnału 
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2 Korzystanie z routera 
2.1 Zawartość opakowania                                                         

• Router EV-DO MV600 Rev B 

• Anteny 

• Kabel sieciowy Ethernet RJ-45 

• Zasilacz (230V) 
 

2.2 Interfejs routera 

MV600 jest przeznaczony do umieszczenia na biurku lub na ścianie. Wszystkie porty zostały 
umieszczone z tyłu routera w celu lepszej organizacji i wydajności. Diody LED powinny być 
dobrze widoczne na górze routera w celu informowania o aktywności sieciowej i statusie. 
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2.3 (1) Dioda LED zasilania 

 
Kolor LED Tryb AC Praca na baterii 

WYŁĄCZONY Brak zasilania Brak zasilania 
Stały niebieski Podłączono zasilacz W pełni naładowana 

Migający 
niebieski(3s) 

Ładowanie - 

Migający 
niebieski(1s) 

- Niski poziom 
naładowania 

 
  
2.4 (2) Dioda LED siły sygnału 

Dioda LED informuje o sile sygnału sieci CDMA wykorzystywanej przez router. 
Kolor LED Stan 

WYŁĄCZONY Brak sygnału CDMA 
Niebieski Najsilniejszy poziom 
Migający 

niebieski(3s) 
Średni poziom 

Migający 
niebieski(1s) 

Niski poziom 
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2.5 (3) Dioda LED połączenia 

Opisywana dioda LED informuje o tym, że router jest połączony z siecią bezprzewodową, a 
także o tym, że nazwa użytkownika i hasło zostały zatwierdzone.  

 
Kolor	  LED	   Stan	  

WYŁĄCZONY Brak połączenia  
Niebieski - Podczas wykorzystywania 

danych: Połączony  
 
2.6 (4) Dioda LED sieci 

Dioda ta informuje o tym, że router jest dostrojony do sieci bezprzewodowej. Router jest 
zaprogramowany do wyszukiwania i korzystania z sieci EV-DO.   

Kolor LED Stan 

WYŁĄCZONY Brak sieci 
Niebieski EV-DO 

 
2.7 (5) Dioda LED Wi-Fi  

Dioda ta informuje o statusie połączenie WiFi.  
  Kolor	  LED	   Stan	  
WYŁĄCZONY Brak połączenia Wi-Fi 
Stały niebieski Sieć Wi-Fi została aktywowana w MV600 
Migający 
niebieski  

Dane przekazywane za pośrednictwem 
Wi-Fi 
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2.8 Inne funkcje 

(6) Połączenia sieciowe z komputerami (RJ-45/Ethernet) 

(7) Linia telefoniczna (RJ-11)  

(8) Włącznik zasilania  

(9) Wtyczka zasilania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9 Akumulator 

Router MV600 jest dostarczany z preinstalowaną baterią. Z biegiem czasu wydajność baterii 
może ulec zmniejszeniu co jest naturalnym objawem. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany 
baterii proszę postępować zgodnie z instrukcjami poniżej.  
 
Przed wyjęciem lub włożeniem baterii proszę upewnić się, że odłączone zostało źródło zasilania 
i przestawić przycisk zasilania na routrze w pozycję OFF.  
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Wyjęcie / Wymiana baterii 
① Otwórz pokrywę baterii na spodzie urządzenia przesuwając ją w dól i do siebie.   
② Odłącz / podłącz przewód zasilania jednostki głównej zaznaczony powyżej.  
③ Zamknij pokrywę baterii.  
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2.10 Konfiguracja sprzętu 

1 Proszę upewnić się, że router nie jest podłączony do źródła zasilania i że wszystkie diody 
LED są wyłączone. 

2   Jak ustawić anteny w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① Anteny znajdują się po obu stronach routera.  
② Proszę podłączyć anteny z tyłu routera. 
③ Proszę ręcznie dokręcić anteny tak, aby były prawidłowo podłączone do routera 

 
3 Włóż kartę SIM do gniazda karty z boku urządzenia. Karta jest zainstalowana prawidłowo 

gdy usłyszysz kliknięcie. Do prawidłowej instalacji karty może być potrzebne użycie 
cienkiego narzędzia. Karta SIM znajduje się w kopercie 
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4 Proszę odszukać zasilacz dołączony do routera. Proszę podłączyć małe złącze zasilacza 

do gniazda zasilania routera (6). Proszę podłączyć zasilacz do pustego gniazdka. 

5 Proszę włączyć router (8). Proszę spojrzeć na diodę LED zasilania na górze routera i 
upewnić się, że dioda jest WŁĄCZONA. 

6 Proszę poczekać kilka sekund podczas gdy router zajmie się wyszukiwaniem usługi 
sieciowej. Gdy router znajdzie odpowiednią sieć, dioda LED sygnału zmieni kolor na 
niebieski i zacznie migać w zależności od siły odbieranego sygnału. Proszę zapoznać się 
z opisem diody LED siły sygnału, aby uzyskać więcej informacji. 

7 Proszę znaleźć kabel Ethernet dołączony do routera. Proszę podłączyć jedną końcówkę 
kabla do dowolnego portu Ethernet routera. Proszę podłączyć drugą końcówkę kabla do 
portu sieciowego komputera. Mogą Państwo połączyć się z routerem korzystając z WiFi 
(patrz poniżej). 
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3 Opcje Sieciowego Menadżera 

 Interfejs Sieciowego Menadżera Użytkownika to narzędzie działające w oparciu o stronę 
internetową pozwalające na skonfigurowanie routera. Mogą Państwo skorzystać z niego, 
żeby skonfigurować zaawansowane funkcje routera. Z poziomu interfejsu użytkownika, 
mogą Państwo przeprowadzić następujące czynności: 

• Sprawdzić aktualne ustawienia i status routera 

• Zmienić nazwę WiFi, szyfrowanie i hasło 

• Zmienić aktualne ustawienia sieci, takie jak wewnętrzny adres IP, pulę adresów IP, 
ustawienia DHCP oraz inne 

• Ustawić zaporę routera w zakresie pracy z określonymi aplikacjami (przekierowywanie 
portów) 

• Skonfigurować zabezpieczenia takie jak ograniczenie klienta, filtrowanie adresów MAC, 
WEP i WPA 

• Włączyć funkcję DMZ dla jednego z komputerów w sieci 

• Zmienić wewnętrzne hasło routera 

• Zrestartować router 

• Zabezpieczyć Państwa ustawienia konfiguracji 

• Powrócić do ustawień domyślnych 

• Zaktualizować oprogramowanie firmware routera 
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Aby zalogować się do sieciowego menedżera, proszę wykonać następujące 
czynności: 
 

 
 
 
 
 

1. Proszę uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres http:// 192.168.0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zobaczą Państwo stronę logowania. Gdy pojawi się monit o nazwę użytkownika i hasło, 
proszę wprowadzić następującą nazwę i hasło. 
 
Nazwa użytkownika:     admin 
Hasło:                            admin 
* Jeśli zmienili Państwo nazwę użytkownika i hasło, proszę wprowadzić nową nazwę 
użytkownika i hasło. 
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Jeśli wprowadzą Państwo nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło trzy 
razy wtedy otrzymają Państwo komunikat o błędzie  
Jeśli nie pamiętają Państwo nazwy użytkownika i hasła, proszę nacisnąć 
przycisk resetowania na dole modemu i użyć domyślnych danych podanych 
powyżej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli inny użytkownik jest już zalogowany do interfejsu WWW wtedy otrzymają Państwo 
poniższy komunikat o błędzie.  Proszę poczekać, aż druga osoba się wyloguje. 
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3. Po wprowadzeniu poprawnej nazwy użytkownika i hasła pojawi się zapytanie o kod PIN karty 
SIM zainstalowanej wcześniej w urządzeniu. Proszę wprowadzić czterocyfrowy kod PIN 
znajdujący się w kopercie. Istnieje możliwość zapamiętania kodu PIN co będzie skutkować 
brakiem konieczności wprowadzania kodu PIN po każdym wyłączeniu/włączeniu urządzenia. W 
celu zapamiętania PIN proszę zaznaczyć opcję „Zapisz PIN”. 
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4. Po wprowadzeniu kodu PIN pojawi się pytanie, czy chcą Państwo zmienić nazwę 
użytkownika i hasło za pośrednictwem strony internetowej. Zaleca się zmianę nazwy 
użytkownika i hasła w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
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Po kliknięciu przycisku OK pojawi się następujący ekran i mogą Państwo wprowadzić wtedy 
nową nazwę użytkownika i hasło. Kiedy wprowadzą Państwo zmiany proszę nacisnąć przycisk 
Zastosuj.  Router zostanie ponownie uruchomiony i będą Państwo musieli wprowadzić swoje 
nowe dane logowania. 
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3.1 Aktywacja dostępu bezprzewodowego Wi-Fi 

Kliknięcie na zakładce „Podstawowe ustawienia sieciowe“ otworzy stronę „Podstawowych 
ustawień sieciowych“. Znajdą tam Państwa opcje, które pozwalają na wprowadzanie zmian w 
zakresie ustawień sieci bezprzewodowej Wi-Fi. 
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3.1.1 Zmiana nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) 

Do identyfikacji sieci bezprzewodowej wykorzystuje się SSID (Service Set Identifier). Mogą 
Państwo dowolnie zmienić identyfikator SSID, lub mogą Państwo pozostawić go bez zmian. 
Jeśli w okolicy działają inne sieci bezprzewodowe, będą Państwo chcieli upewnić się, że SSID 
jest unikalny, co pomoże uniknąć zakłóceń. Aby zmienić identyfikator SSID, proszę wpisać 
nazwę SSID, której chcą Państwo użyć w polu "SSID" a następnie kliknąć przycisk "Zastosuj". 
Zmiana zostanie wprowadzona natychmiast. Jeśli dokonają Państwo zmiany SSID, możliwe, że 
komputery łączące się bezprzewodowo będą wymagać wprowadzenia zmian, aby mogły 
połączyć się z siecią, której nazwa została zmieniona. Proszę zapoznać się z dokumentacją 
karty bezprzewodowej aby wprowadzić takie zmiany. 

 

3.1.2 Wybór kanału bezprzewodowego 

Router jest domyślnie skonfigurowany tak, aby wybrać najlepszy bezprzewodowy kanał.  Działa 
w ten sposób, sprawdzając kanały, które są wykorzystywane przez sieci Wi-Fi i wybierając 
odpowiednio najlepszy kanał.  W razie potrzeby kanał może zostać zmieniony. 

 

3.1.3 Tryb Wi-Fi 
Państwa MV600 może obsługiwać trzy różne typy sieci Wi-Fi, rodzaje b, g oraz n. Domyślnie 
MV600 korzysta z trybu mieszanego (b/g/n).  To ustawienie pozwala upewnić się, że niemal 
wszystkie urządzenia Wi-Fi będą mogły łączyć się z MV600 bez żadnych problemów 
 

3.1.4 Zabezpieczenie sieci Wi-Fi 

Istnieje kilka różnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej i chronienia 
Państwa danych przed ciekawskimi oczami i uszami. Dostępne są trzy metody szyfrowania. 
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• WEP (Wired Equivalent Privacy) 

• WPA (Wi-Fi Protected Access)  PSK  

• WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2)  PSK 

Proszę wybrać metodę jedną z powyższych metod zabezpieczenia transmisji Wi-Fi. i 
wprowadzić hasło zabezpieczające. Hasło to powinno być użyte przy konfiguracji dostępu na 
komputerze z kartą W-Fi. 



3.1.5 Aktywacja dostępu Wi-Fi. 
 
W celu aktywacji dostępu Wi-Fi proszę kliknąć za zakładkę „Ustawienia sieci bezprzewodowej” 
w sekcji „Zaawansowane”. 

 
Następnie proszę zaznaczyc opcję „Sieć bezprzewodowa włączona”.  
Zaznaczenie opcji „Rozgłaszanie SSID włączone” spowoduje widoczność sieci Wi-Fi we 
wszystkich lokalnych sieciach Wi-Fi.  
Wprowadzone zmiany proszę potwierdzić klikając pole „Zastosuj”. 
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3.2  Status routera 

Kliknięcie na zakładce „Status routera“ otworzy stronę „Statusu routera“. Na tej stronie mogą 
Państwo znaleźć wszystkie istotne informacje związane z routerem, takie jak wersja 
oprogramowania oraz adres IP.  Szczegółowe opisy znajdują się poniżej 
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3.2.1 Port WAN 
W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się z danymi podstawowego i alternatywnego 
serwera DNS oraz z adresem IP, który zostały przyznany przez sieć mobilną 

 
3.2.2 Port LAN 
W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się ze informacjami dotyczącymi adresu IP, który jest 
używany do uzyskania dostępu do interfejsu WWW, wraz z jego adresem MAC. 

3.2.3 Port bezprzewodowy 
W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się z informacjami dotyczącymi Państwa połączenia 
Wi-FI 
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3.3 Informacje o sieci 

Na stronie informacji o sieci znajdą Państwo wszystkie informacje i szczegółowe dane 
związane z mobilną siecią. Informacje na tej stronie mogą być bardzo przydatne, gdy 
kontaktują się Państwo z Biurem Obsługi Klienta.  
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3.4 Ustawienia systemowe 

Na stronie ustawień systemowych mogą Państwo wykonać wiele zadań administracyjnych. 

Ustaw hasło  W tym miejscu mogą Państwo zmienić hasło używane w czasie uzyskiwania 
dostępu do sieci GUI 

Ustaw nazwę użytkownika - Ta opcja pozwala Państwu zmienić nazwę użytkownika 
umożliwiającą uzyskanie dostępu do sieci GUI 

Protokół Interfejsu Menadżera  Ta opcja pozwala na przełączanie się pomiędzy używaniem 
połączenia HTTP lub HTTPS w czasie korzystania z sieci GUI.  Jeśli zdecydują się Państwo 
korzystać z połączenia HTTPS proszę upewnić się, że dodali Państwo HTTPS w polu adresu 
przeglądarki 

Przywróć ustawienia - Ta opcja pozwala przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.  
Wszelkie zmiany, które wprowadzili Państwo w związku z SSID, WPA hasłem, 
przekierowywaniem portów itp. zostaną utracone.  Nazwa użytkownika powróci do ustawień 
domyślnych. 

Aktualizuj router - Czasami operator może przygotować nową wersję oprogramowania 
firmware dla MV600, która może być zostać wprowadzona korzystając z tej opcji 

Ustawienia ponownego uruchomienia - Czasami konieczne może być ponowne uruchomienie 
urządzenia, co mogą Państwo zrobić korzystając z tej opcji. 
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3.5  Zaawansowane ustawienia bezprzewodowe 

Na tej stronie mogą Państwo włączyć/wyłączyć WiFi, a także zdecydować, o tym czy SSID 
będzie nadawane.  Jeśli chcą Państwo wyłączyć dostęp do interfejsu sieciowego przy użyciu 
WiFi proszę odznaczyć „Włącz dostęp do zarządzania routerem poprzez Wi-Fi“.   

Na tej stronie mogą Państwo również określić, które urządzenia mogą łączyć się z MV600.  
Jeśli w dowolnym momencie chcą Państwo sprawdzić, które urządzenia są podłączone do 
MV600 mogą Państwo skorzystać z przycisku Klientów WiFi w tabeli co spowoduje 
wyświetlenie pełnej listy 
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3.6 Przekierowywanie wielu portów  

 
Kliknięcie na zakładkę „Przekierowywanie wielu portów“ w „Zaawansowanych“ otworzy 
odpowiednią stronę. Przekierowywanie wielu portów pozwala na przekierowanie zakresu 
portów do urządzeń podłączonych do routera. Państwa wewnętrzne komputery są chronione 
przez zaporę tak, aby komputery, które są poza siecią nie mogły „zobaczyć“ ani połączyć się z 
Państwa komputerami.  

3.6.1 Przekierowywanie wielu portów  
Aby wprowadzić ustawienia w zakresie przekierowywania portów, proszę najpierw wybrać 
odpowiednią usługę korzystając z rozwijanej listy „Protokołów“. Proszę wybrać aplikację, 
wprowadzić adres IP i numer portu dla wewnętrznego serwera w odpowiednich polach a 
następnie kliknąć przycisk „Zastosuj“. Uwaga: Otwarcie portów w zaporze może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mogą Państwo bardzo szybko aktywować lub dezaktywować 
ustawienia. Zaleca się, aby dezaktywowali Państwo te ustawienia, jeśli nie korzystają z 
określonej aplikacji. 
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3.7 Przekierowywanie pojedynczego portu 

Funkcja ta pomaga przekierowywać pakiety IP z określonego portu do konkretnego komputera 
w sieci LAN poprzez zmianę numeru portu.  
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3.8 Zapora 

Ta strona pozwala na włączenie/wyłączenie zapory 
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3.9 Filtrowanie MAC w sieci LAN 

Router może zostać skonfigurowany tak, aby ograniczyć dostęp do Internetu, poczty 
elektronicznej lub innych usług sieciowych. Ograniczenia można ustawić dla jednego 
komputera, dla zakresu komputerów lub dla wielu komputerów.  

3.9.1 Filtrowanie MAC 
Filtr adresów MAC jest potężnym zabezpieczeniem, które pozwala określić, które komputery 
mogą połączyć się z siecią. Każdy komputer próbujący uzyskać dostęp do sieci musi zostać 
określony na liście filtrowania lub nie będzie mógł uzyskać dostępu. Po włączeniu tej funkcji, 
muszą Państwo podać adres MAC każdego klienta (komputera) w sieci w celu umożliwienia 
każdej osobie uzyskania dostępu do sieci. 
Usługi blokowania MAC można ustawić w trzech trybach. 

• Wyłącz. W tym trybie, nie ma ograniczeń związanych z urządzeniami podłączonymi 
do routera czy to poprzez Wi-Fi czy też Ethernet 

• Blokuj. W tym trybie, tabela usługi wskazuje, że adres MAC klienta jest blokowany 
przez router. 

• Zezwalaj. W tym trybie, tabela usługi wskazuje, że adres MAC klienta został 
dopuszczony przez router. 

Aby zmodyfikować tabelę usługi (dodać, zmienić lub usunąć adres klienta), proszę 
wprowadzić odpowiednią wartość i kliknąć przycisk „Zastosuj“. 
Uwaga: Nie będą Państwo w stanie usunąć adresu MAC komputera, którego używają 
Państwo do uzyskania dostępu do funkcji administracyjnych routera. 
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3.10 Ustawienia WAN 

Kliknięcie na zakładkę „Ustawienia WAN“ w „Zaawansowanych“ otworzy stronę „Ustawienia 
WAN“. To strona na, której mogą Państwo włączyć lub wyłączyć DMZ routera, Internet Ping i 
elementy związane z HTTP. 

  

3.10.1 Strefa zdemilitaryzowana (DMZ) 
Funkcja DMZ pozwala na wybranie w sieci jednego komputera, który zostanie umieszczony 
poza zaporą. Może to być konieczne, jeśli zapora jest przyczyną problemów z grą, 
wideokonferencją lub inną aplikacją. Proszę korzystać z tej funkcji wyłącznie przez krótki 
czas. Komputer w strefie DMZ nie jest zabezpieczony przed atakami hakerów. 

3.10.2 Blokowanie pingów WAN 
Hakerzy komputerowi wykorzystują polecenie znane jako "ping", aby znaleźć potencjalne 
ofiary w Internecie. Pingując określony adres IP i otrzymując odpowiedź, haker może ustalić, 
czy pod adresem IP znajduje się coś ciekawego. Mogą Państwo ustawić router tak, aby nie 
reagował na ping ICMP hakera, zwiększając poziom bezpieczeństwa przy użyciu routera. 
Jeśli włączenie odpowiadania na ping jest konieczne, proszę wybrać „Zezwalaj na 
odpowiadanie ping portu WAN“ a następnie kliknąć przycisk „Zastosuj“.. 

3.10.3 Wyłącz NAT 
Funkcja ta wyłącza wszystkie funkcje NAT routera. 

3.10.4 Włącz dostęp do zarządzania routerem przez Internet 
Ta funkcja umożliwia użytkownikom korzystającym z sieci Wi-Fi zalogowanie się do interfejsu 
routera. Należy pamiętać, że ustawienia domyślne "nazwa użytkownika i hasło" = "admin" co 
jest dobrym zabezpieczeniem przed intruzami w sieci. Jeśli chcą Państwo ograniczyć dostęp 
do interfejsu routera, aby był on dostępny wyłącznie za pośrednictwem kabla Ethernet, proszę 
odznaczyć wspomniane pole. 
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3.11  Ustawienia IP LAN 

Kliknięcie na zakładkę „Ustawienia IP w sieci LAN“ otworzy odpowiednią stronę.  
 

3.11.1 Ustawienia TCP/IP w sieci LAN    
Adres IP w tym przypadku odnosi się do adresu IP, którego używają Państwo aby zalogować 
się do routera (domyślnie 192.168.0.1).  Jeśli wprowadzili Państwo zmiany, to w przyszłości 
będą Państwo musieli logować się korzystając z nowego, wybranego adresu IP.  
 
Nie ma potrzeby zmienienia maski podsieci. Jest to unikalna, zaawansowana funkcja routera. 
Jeżeli jest to konieczne, możliwe jest zmienienie maski podsieci. NIE NALEŻY zmieniać maski 
podsieci, chyba że mają Państwo ku temu konkretny powód. Domyślnym ustawieniem jest 
"255.255.255.0". 

3.11.2 Korzystanie z routera jako serwera DHCP 

Funkcja serwera DHCP umożliwia bardzo proste utworzenie sieci poprzez automatyczne 
przypisanie adresów IP komputerom w sieci. Jeżeli jest to konieczne, serwer DHCP może 
zostać wyłączony. Aby to zrobić, muszą Państwo ręcznie ustawić statyczny adres IP dla 
każdego komputera w sieci. Aby wyłączyć serwer DHCP, proszę odznaczyć „Użyj routera 
jako serwera DHCP“ i kliknąć „Zastosuj“.   

Jeśli w dowolnym momencie chcą Państwo sprawdzić, które urządzenia są podłączone do 
MV600, proszę nacisnąć przycisk tabeli klientów DHCP 
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3.12 Dynamiczny DNS  

Dynamiczny DNS (Domain Name Service) to sposób dzięki, któremu użytkownicy o 
dynamicznym IP mogą zwrócić się do nazwy domeny o zmianę, w czasie rzeczywistym (ad-
hoc), aktywnej konfiguracji DNS skonfigurowanych nazw, adresów lub innych informacji 
przechowywanych w systemie DNS. Router obsługuje Dynamiczny DNS.  Aby skorzystać z 
funkcji Dynamicznego DNS, proszę zaznaczyć pole „Włącz usługę Dynamicznego DNS“ i 
wprowadzić następujące informacje.  

Usługodawca: Proszę wybrać odpowiedniego dostawcę usług z rozwijanego menu i wprowadzić 
nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło. Wpomniane informacje powinny być takie same jak te 
zarejestrowane u dostawcy dynamicznych DNS. 

Proszę korzystać z symboli wieloznacznych: Proszę kliknąć na przycisk „Użyj symboli 
wieloznacznych“, aby włączyć symbole wieloznacznych dla komputera lub utrzymać 
odznaczone, aby wyłączyć symbole wieloznacznych. Symbol wieloznaczny 
*.yourhost.ourdomain.ext oznacza ten sam adres co Państwakomputer.ourdomain.ext. 
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3.13 Statyczne przekierowanie 

Połączenie ze statycznym adresem IP jest mniej popularny niż inne rodzaje połączeń. Jeśli 
Państwa usługodawca używa statycznych adresów IP, konieczny będzie adres IP, maska 
podsieci i adres bramy ISP (usługodawcy). Te informacje są dostępne za pośrednictwem ISP 
lub w dokumentach dostarczonych przez ISP. Proszę wpisać swoje dane i kliknąć „Zastosuj“. 

Adres IP: Dostarczony przez ISP. Proszę wprowadzić swój adres IP. 

Maska podsieci: Dostarczona przez ISP. Proszę wprowadzić maskę podsieci. 

Adres bramy ISP: Dostarczony przez ISP. W tym miejscu proszę wpisać adres bramy ISP. 
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3.14 Ustawienia UPnP 

Na tej stronie mogą Państwo włączyć / wyłączyć UPnP, Universal Plug and Play. 
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3.15 Ustawienia CDMA 

Kliknięcie na zakładkę „Ustawienia CDMA“ otworzy odpowiednią stronę. Na tej stronie mogą 
Państwo zmienić podstawowe ustawienia routera. Ustawienia te obejmują: 

• Nazwę użytkownika PPP ID i hasło (jeśli dotyczy) 
• Metodę uwierzytelniania. Rozwijane menu pozwala użytkownikowi zmienić metodę 

uwierzytelniania. Domyślną wartością jest CHAP. 
• Nr poł.  
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3.16 Zarządzanie RUIM 

Uwagi: Funkcja ta ma zastosowanie w przypadku routera z kartą RUIM 

Ustawienie kodu PIN pozwala na zablokowanie karty UIM routera, co pozwala chronić router 
przed nieautoryzowanym użyciem. Aby aktywować tą funkcję, proszę zaznaczyć pole „Blokada 
PIN“.  

3.16.1 Blokada PIN karty RUIM:  

Po kliknięciu na informacje RUIM PIN najpierw zobaczą Państwo następujące okno. 
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Proszę wprowadzić kod PIN podany przez operatora i nacisnąć Zastosuj, następnie uzyskają 
Państwo dostęp do Internetu i wszystkich innych funkcji routera 

Router oferuje również funkcję, zapisania wspomnianego kodu PIN, dzięki czemu nie będą 
Państwo musieli wprowadzać go przy każdym włączeniu routera.  Aby uaktywnić tę funkcję 
należy wpisać kod PIN i zaznaczyć pole Zapamiętaj kod PIN.  Aby w przyszłości dezaktywować 
tę funkcję wystarczy nacisnąć przycisk "Usuń", widoczny na kolejnym ekranie 
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Zmiana kodu PIN karty RUIM: Aby zmienić kod PIN blokady:  

1. Proszę wpisać swój aktualny 4-cyfrowy kod PIN w polu „Aktualny Kod PIN“. 

2. Proszę wpisać swój nowy 4-cyfrowy kod PIN w polu „Nowy Kod PIN“.  

3. Wpisz ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN w polu "Powtórz Nowy Kod PIN". 

4. Proszę kliknąć przycisk „Zastosuj“  

Uwagi: Jeśli zapomną Państwo lub zgubią swój kod PIN i wpiszą nieprawidłowy PIN 3 razy z 
rzędu, odblokowanie routera będzie wymagać wprowadzenia kodu PUK. Aby uzyskać pomoc 
skontaktuj się z dostawcą usług. 
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4 Rozwiązywania problemów 
Problem Rozwiązanie 

Nie mogę połączyć się z Internetem. Dioda 
„Sygnału“ świeci się ale dioda "Połączenia" nie 
świeci się 

Proszę upewnić się, że są Państwo 
podłączeni do MV600.  Jeśli korzystają 
Państwo z połączenia Wi-Fi proszę spróbować 
podłączyć się do MV600 przy użyciu kabla 
Ethernet i sprawdzić pomoże to rozwiązać 
problem. Jeśli korzystają Państwo z innej 
zapory, proszę ją wyłączyć, ponieważ może 
ona być przyczyną problemów z połączeniem. 
Innym rozwiązaniem może być ponowne 
uruchomienie routera. Mogą Państwo również 
skontaktować się z biurem obsługi klienta, 
jeżeli żadna z powyższych metod nie 
rozwiązała problemu. 

Nie mogę połączyć się bezprzewodowo z 
Internetem korzystając ze swojego komputera, 
ale połączenie działa, jeśli korzystam z kabla 
Ethernet. 

Proszę upewnić się czy dioda WiFI świeci się.  
Jeśli dioda się nie świeci proszę zalogować 
się do interfejsu (patrz punkt 4), żeby włączyć 
Wi-Fi. Jeśli dioda LED się świeci należy 
sprawdzić, czy komputer jest w zasięgu 
MV600 i łączą się Państwo z właściwym 
urządzeniem Wi-Fi 

Wydajność mojego połączenia 
bezprzewodowego jest niestała, przesyłanie 
danych jest czasem wolne a mój sygnał Wi-Fi 
jest słaby. 
 

Technologia połączenia bezprzewodowego 
opiera się na falach radiowych, co oznacza, że 
łączność i przepustowość pomiędzy 
urządzeniami zmniejsza się wraz z odległością 
między urządzeniami. Inne zewnętrzne 
czynniki mogą również osłabiać np. ściany i 
urządzenia metalowe. Prędkość Państwa 
połączenia może maleć wraz z odległością od 
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MV600 lub punktu dostępowego. W celu 
ustalenia, czy problemy związane są z 
zasięgiem, sugerujemy, jeśli to możliwe, 
tymczasowe przeniesienie komputera na 
odległość zaledwie kilka metrów od MV600, 
aby sprawdzić czy zwiększyło to szybkość 
transmisji danych 

Prędkość mojego połączenia internetowego 
jest niska a moja dioda LED Sygnału miga co 
1 sekundę. 

Jeśli lampka miga na niebiesko oznacza to, że 
urządzenie nieprawidłowo odbiera sygnał z 
sieci mobilnej. Proszę spróbować przenieść 
MV600 bliżej okna, aby zobaczyć, czy poprawi 
to szybkość transmisji danych. Dobry sygnał 
charakteryzuje się tym, że dioda LED zaczyna 
migać z mniejszą prędkością lub świeci się 
ona ciągle. 
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5 Specyfikacja techniczna 
Wymiary 180 x 160 x 26 mm 

Waga 500g 
Typ baterii Li-ion (2 komórki), 7.4V (maks. 

8.4V)/1000mA/h 
Temperatura eksploatacji: -20o C ~ +60o C 

Temperatura Przechowywania: -30o C ~ +70o C 
Wilgotność 5 ~ 95% 

Czas czuwania Ponad 3 godziny 
Czas użytkowania 60 ~ 90 minut 

Moc wejściowa zasilacza 100/240V 
Moc wyjściowa zasilacza 9V/2A 
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6 Certyfikacja 
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