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2. Opis portów/diod urządzenia
FRITZ!Powerline 1260E

WLAN
– informuje o włączonej sieci Wi-Fi

Powerline
– informuje o statusie połączenia
pomiędzy adapterami

Przycisk Connect
– służy do ustawienia połączenia
z innymi urządzeniami firmy AVM
(w naszym przypadku – nie dotyczy)

Port LAN
– służy do połączenia urządzeń
sieciowych np. komputera
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3. Opis portów/diod urządzenia
FRITZ!Powerline 1220E

4. Pierwsze uruchomienie urządzenia

instalacja
elektryczna 230 V

Gniazdo uni-schuko
– służy do połączenia innych
urządzeń elektrycznych 230V,
maksymalnie 10A

Power
– informuje o prawidłowym zasilaniu,
podłączeniu do sieci energetycznej

LAN
– informuje o statusie połączenia
do sieci LAN

LAN

FRITZ!Powerline
1220E

FRITZ!Powerline
1260E

a.

Podłącz adapter FRITZ!Powerline 1220E do gniazdka i podłącz go do swojego routera za pomocą kabla LAN.
Pamiętaj, że powinno to być połączenie bezpośrednie – nie wolno używać przedłużaczy i innych urządzeń.

b.

Urządzenie FRITZ!Powerline 1260E wpinamy do gniazdka elektrycznego w miejscu, które zostanie wybrane
za najbardziej optymalne (np. pokój najbardziej oddalony od modemu, z najsłabszym zasięgiem).

c.

Urządzenia same nawiązują połączenie ze sobą. Jak dioda LED „Powerline” zacznie świecić światłem
ciągłym, połączenie przebiegło pomyślnie.

d.

Urządzenia są gotowe do pracy i powinny rozgłaszać nazwę sieci bezprzewodowej „FRITZ!Powerline 1260E”.

e.

Klucz szyfrujący do sieci bezprzewodowej znajduje się na etykiecie na urządzeniu FRITZ!Powerline 1260E
i składa się z 20 cyfr:

Przycisk Powerline • Security
– służy do ustanowienia
bezpiecznego połączenia Powerline
poprzez linię energetyczną

Powyżej zaprezentowany jest przykładowy klucz szyfrujący do sieci bezprzewodowej, dla każdego urządzenia jest inny.

2 porty LAN
– służą do podłączenia z routerem
oraz dodatkowo do wykorzystania
np. dla podłączenia komputera
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5. Pierwsze logowanie na urządzenie
FRTIZ!Powerline 1260E
a.

Aby zalogować się na urządzenie po poprawnym podłączeniu, należy skorzystać z aplikacji FRITZ!App
WLAN dostępnej w sklepie Google Play na urządzeniach z systemem Android lub ze sklepu Apple App
Store w przypadku urządzeń firmy Apple. Lokalny adres IP adaptera wyświetli się w głównym oknie aplikacji.
Następnie należy wpisać uzyskany adres IP w polu adresowym przeglądarki internetowej.

6. Zmiana domyślnej nazwy sieci
bezprzewodowej (SSID) FRITZ!Powerline 1260E
a.

W tym celu uzyskaj adres IP, jak w przypadku pierwszego logowania.

b.

Zaloguj się za pomocą hasła utworzonego podczas pierwszego logowania.

c.

W panelu przejdź do pozycji „Wi-Fi” a następnie „Sieć bezprzewodowa”. W polu „Nazwa sieci
bezprzewodowej (SSID)” podaj własną nazwę sieci, a następnie zapisz ustawienia przyciskiem „Zastosuj”.

Należy zwrócić uwagę, aby smartfon był podłączony do sieci bezprzewodowej adaptera FRITZ!Powerline
1260E.
b.

6

W przypadku pierwszego logowania należy wybrać język panelu: „Polski” i nacisnąć „Next”, następnie
w oknie wyboru kraju wybrać „Polska” i nacisnąć „Dalej”. Kolejnym krokiem jest utworzenie hasła do panelu
adaptera FRITZ!Powerline 1260E.
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7. Zmiana klucza szyfrującego
sieć bezprzewodową FRITZ!Powerline 1260E
a.

W tym celu należy zalogować się w identyczny sposób jak do zmiany nazwy sieci SSID pkt. 6.

b.

W panelu należy wybrać z menu pozycję „Wi-Fi” a następnie „Bezpieczeństwo”.

c.

W polu „Klucz sieciowy Wi-Fi” można podać własny klucz zgodnie z praktykami nadawania bezpiecznych
haseł, a na koniec kliknąć przycisk „Zastosuj”.

8. Zasady działania diod i przycisków
na FRITZ!Powerline 1260E

9. Zasady działania diod i przycisków
na FRITZ!Powerline 1220E
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801 080 180
z tel. komórkowego

58 742 65 00
(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy
Działu Telefonicznej Obsługi Klienta
pon.–pt. 7.00–22.00
sob.–nd. 8.00–22.00
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