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Instrukcja podłączenia

Uruchomienie WIFI:

   .1 Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej na monitorze 
komputera i z listy dostępnych sieci wybierz tę, 
która odpowiada nazwie sieci WIFI na naklejce,
znajdującej się na spodzie Netia Spota. 

   .2 Wprowadź klucz WPA z naklejki. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji,
zapraszamy na netia.pl/netiaspot

Nazwa sieci

Klucz

Zawartość pakietu instalacyjnego: Sprawdź możliwości,
 jakie daje Ci Netia Spot: 

•   podłącz i korzystaj
Netia Spot jest niezwykle prosty w obsłudze. 

u mod oge worf yc murt nec   •
Łączy w jedną sieć urządzenia, takie jak: komputery, dyski 
zewnętrzne, konsole do gier, drukarki i inne.

hcynś onezr p wóksyd z i kil p   •
Podłącz do Netia Spota dysk zewnętrzny lub pamięć USB 
i korzystaj z ich zawartości z każdego komputera w Twoim 
domu lub biurze – bez dodatkowych kabli.

Netia SpotSplitter – rozdzielacz sygnału  
z wbudowanym mikrofiltrem

Kabel telefonicznyKabel Ethernet

Zasilacz

Instrukcja podłączenia
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Rzeczywisty wygląd akcesoriów może nieco różnić się od zamieszczonych powyżej.

• Netia WIFI
Bądź online, gdziekolwiek jesteś. Korzystaj z bezpłatnych hotspotów
Netii m.in. dzięki sieci NETIA WIFI czy usłudze Fon.

ranie Twojego 

akyts ongai dot ua   •
Jeśli ktoś niechcący odłączy kabel od Netia Spota lub w inny sposób 
stracisz połączenie z internetem, Netia Spot poinformuje Cię o tym 
i podpowie, jak naprawić przerwane połączenie. Na ek
komputera wyświetlą się odpowiednie instrukcje.

Mikrofiltr

Netia Spot
Instrukcja podłączenia



Schemat podłączenia Netia Spota
Podłącz urządzenie w sposób odpowiedni do rodzaju Twojej linii telefonicznej:

1. Jeśli masz analogową linię telefoniczną POTS (zakończoną standardowym gniazdkiem telefonicznym), to:

podłącz splitter

splitter ISDN – zainstalowany przez technika

linia cyfrowa ISDN

gniazdko
telefoniczne

podłącz kabel
telefoniczny

połączenie kablowe 
przez przewód Ethernet

połączenie kablowe 
przez przewód Ethernet

połączenie bezprzewodowe WIFI
(więcej: uruchamianie WIFI na odwrocie)

połączenie bezprzewodowe WIFI
(więcej: uruchamianie WIFI na odwrocie)

lub

lub

WPS

dioda – sygnalizuje stan pracy Netia Spota

dioda – sygnalizuje stan pracy Netia Spota

ON/OFF Włącznik zasilania 
Włącz urządzenie i poczekaj 
5–10 minut do momentu, 
gdy dioda zaświeci się na biało

ON/OFF włącznik zasilania 
Włącz urządzenie i poczekaj 
5–10 minut do momentu, 
gdy dioda zaświeci się na biało

podłączając telefon w innym miejscu 
lub do innego gniazdka niż router, użyj mikrofiltra

mikrofiltr
kabel
telefoniczny

WPS – przycisk umożliwiający automatyczne 
ustanowienie bezpiecznej sieci łączącej Netia 
Spot z innymi urządzeniami, także posiadającymi 
tę funkcję

,)akinhcet zezrp mynozcąłdop ,merettilps ąnozcńokaz( NDSI ąnzcinofelet ęinil ąworfyc zsam ilśeJ  .2
nie korzystaj ze splittera oraz mikrofiltra z pakietu instalacyjnego.

WAŻNE! Nie podłączaj komputera 
do portu Ethernet oznaczonego
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