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Serwis i pomoc techniczna firmy WD®

W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć 
próbę ich rozwiązania, zanim zwrócą Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań 
dotyczących pomocy technicznej można uzyskać w naszej bazie wiedzy albo za pośrednictwem 
poczty e-mail na stronie http://support.wdc.com. Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej 
odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD telefonicznie, wybierając odpowiedni numer 
telefonu poniżej.
Zakupiony produkt jest objęty 30-dniową bezpłatną pomocą techniczną w okresie gwarancyjnym. 
Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą 
techniczną firmy WD. Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail jest bezpłatna przez 
cały okres obowiązywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostępna przez całą 
dobę. Aby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i usługach, należy zarejestrować produkt 
na stronie internetowej http://register.wdc.com.

Dostęp do internetowej pomocy technicznej
Nasza strona pomocy technicznej pod adresem http://support.wdc.com zawiera następujące 
działy tematyczne:

Downloads (Pliki do pobrania) — sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów 
firmy WD.
Registration (Rejestracja) — zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać 
informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach.
Warranty & RMA Services (Usługi gwarancyjne i wymiana produktów) — informacje na 
temat gwarancji, programu wymiany produktów (RMA), statusu zgłoszeń RMA oraz informacje 
o odzyskiwaniu danych.
Knowledge Base (Baza wiedzy) — materiały w bazie wiedzy można przeszukiwać według 
słów kluczowych, wyrażeń lub numerów artykułów. 
Installation (Instalacja) — pomoc dotycząca instalowania produktów firmy WD 
i oprogramowania.
WD Community (Społeczność WD) — kontakt i wymiana informacji z innymi użytkownikami.

Kontakt z pomocą techniczną firmy WD
Przed skontaktowaniem się z firmą WD w sprawie pomocy należy przygotować numer seryjny 
produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzęcie oraz numery wersji oprogramowania 
systemowego.
Ameryka Północna Azja i Pacyfik

Angielski 855-842-5370 Australia 1 800 42 9861
 Chiny 800 820 6682/+65 62430496 

Hiszpański 800.832.4778 Hongkong +800 6008 6008
Indie 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance)

011 26384700 (Pilot Line)
Europa (połączenie 
bezpłatne)*

00800 ASK4 WDEU Indonezja +803 852 9439 

(00800 27549338) Japonia 00 531 650442
Korea 02 703 6550

Europa +31 880062100 Malezja +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496 
Bliski Wschód +31 880062100 Filipiny 1 800 1441 0159
Afryka +31 880062100 Singapur +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496 

Tajwan +800 6008 6008/+65 62430496 

* Połączenie bezpłatne jest dostępne w następujących krajach: Austria, Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Hiszpania, 
Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. 

http://support.wdc.com
http://register.wdc.com
http://support.wdc.com
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1ROUTERY MY NET
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Ważne informacje dla użytkowników

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo 
użytkownika. Nieprawidłowa eksploatacja może narazić użytkownika na porażenie prądem 
elektrycznym lub spowodować zagrożenie pożarowe. Produkt posiada zabezpieczenia, 
które chronią użytkownika pod warunkiem przestrzegania poniższych instrukcji dotyczących 
instalowania, eksploatacji i naprawy.

Przeczytaj poniższe instrukcje.
Zachowaj te instrukcje.
Zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie używaj tego urządzenia w pobliżu zbiorników wodnych.
Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami 
producenta.
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, kaloryfery, 
piekarniki lub inne urządzenia emitujące ciepło (w tym wzmacniacze).
Nie dopuszczaj do nadeptywania kabla zasilania ani do ściskania go w pobliżu 
wtyczek, gniazdek i miejsc wyprowadzenia z urządzenia.
Używaj tylko dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta.
Odłącz urządzenie od źródła zasilania podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi 
oraz wtedy, gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
Urządzenie powinno być naprawiane tylko przez wykwalifikowany personel serwisu. 
Urządzenie należy poddać naprawie, jeśli zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, 
na przykład jeśli uległ uszkodzeniu kabel zasilający lub wtyczka, rozlano płyn na 
urządzenie, do wnętrza urządzenia dostały się obce przedmioty, urządzenie zostało 
wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub zostało 
upuszczone.
Uważnie przeczytaj Skróconą instrukcję instalacji i Podręcznik użytkownika.
Nie używaj urządzenia w temperaturach poza przedziałem 5°C – 35°C (41°F – 95°F).
Nie upuszczaj urządzenia ani nim nie potrząsaj.
Nie przemieszczaj urządzenia, kiedy jest włączone.
Rozmieść przewody zasilające w taki sposób, aby nie były nadeptywane ani nie 
dociskano ich żadnymi przedmiotami.
Nie dopuszczaj do przeciążania gniazdek ściennych.

Więcej informacji o bezpieczeństwie można znaleźć na stronie internetowej 
www.wdc.com.

1
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Przechowywanie informacji o produkcie firmy WD 
W poniższej tabeli zapisz numer seryjny i numer modelu zakupionego produktu firmy 
WD. Numery te znajdują się na etykiecie na podstawie urządzenia. Zanotuj także datę 
zakupu. Te informacje mogą być potrzebne podczas kontaktowania się z pomocą 
techniczną. 

Rejestrowanie produktu firmy WD 
Zakupiony produkt firmy WD jest objęty 30-dniową bezpłatną pomocą techniczną 
w czasie obowiązywania gwarancji. Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania 
pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną firmy WD. Produkt WD można 
zarejestrować na stronie http://register.wdc.com.

Numer seryjny:
Numer modelu:
Data zakupu:
System i oprogramowanie:

https://register.wdc.com
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Opis produktu
Dziękujemy za zakup routera My Net™. Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe 
instrukcje instalacji i użytkowania routera. Aktualne informacje o produktach firmy WD 
są dostępne na naszej stronie internetowej www.wdc.com.
W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Funkcje
Zawartość zestawu
Elementy
Rozpoczęcie pracy

Funkcje
Dwupasmowe routery WD My Net (modele My Net N600, N750 i N900 Pro) wyglądają 
i działają bardzo podobnie; mają także podobny interfejs użytkownika. Poniższa tabela 
przedstawia różnice funkcjonalne między poszczególnymi modelami routerów.

Uwaga:  Szczegółowe dane techniczne zawiera „Dodatek: Dane techniczne” 
na str. 91.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie modele routera obsługują następujące funkcje.
Program Easy Setup (dla komputerów z systemem Windows) — program instalacyjny, 
umożliwiający podłączenie routera, skonfigurowanie zabezpieczeń sieci Wi-Fi oraz 
utworzenie bezpiecznej bezprzewodowej sieci domowej. 

Jednoczesna praca w dwóch pasmach1 — pomaga zapewnić płynność strumieniowego 
odtwarzania wideo i gier internetowych.

Cecha My Net N600 My Net N750 My Net N900

Szybkość sieci 
bezprzewodowej1

300 Mb/s + 
300 Mb/s 

300 Mb/s + 
450 Mb/s

450 Mb/s + 
450 Mb/s

Szybkość sieci 
przewodowej

10/100 Fast Ethernet 10/100/1000 Gigabit 
Ethernet

10/100/1000 Gigabit 
Ethernet

Porty USB (1) USB 2.0 (2) USB 2.0 (2) USB 2.0

Porty Ethernet (4) RJ45 (4) RJ45 (7) RJ45

WMM QoS

FasTrack™ X

FasTrack Plus X X

1. Maksymalna przepustowość łącza bezprzewodowego jest podana na podstawie specyfikacji standardu 
IEEE 802.11. Rzeczywista przepustowość łącza danych oraz zasięg mogą zależeć od możliwości, szybkości 
przesyłania danych i zasięgu sieci bezprzewodowej. Wydajność jest uzależniona od takich czynników jak 
odległość od punktu dostępu, natężenie ruchu w sieci, materiały budowlane i konstrukcja pomieszczenia, 
używany system operacyjny, konfiguracja używanych produktów bezprzewodowych, ewentualne zakłócenia 
i inne okoliczności, które mogą wpływać ujemnie na jakość połączenia.

2

http://www.westerndigital.com
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Szybkość sieci przewodowej — routery My Net N600 i N750 obsługują do czterech 
urządzeń sieci przewodowej Fast Ethernet. Routery My Net N900 umożliwiają 
podłączenie do siedmiu takich urządzeń.

Unikatowe technologie FasTrack™ i FasTrack Plus — na bieżąco wykrywają multimedia 
przesyłane łączem sieciowym i inteligentnie dobierają jego priorytet, tak aby zapewnić 
płynne strumieniowe odtwarzanie wideo HD w telewizorze, tablecie, smartfonie, 
na komputerach i innych urządzeniach podłączonych do sieci Wi-Fi. 

Dodatkowe dyski i drukarki USB w sieci — do urządzenia można podłączyć dyski 
USB, aby udostępnić w sieci zapisane na nich pliki. Podłączenie drukarki do urządzenia 
umożliwia drukowanie na niej z każdego komputera w sieci lokalnej. 
Serwer multimediów DLNA/UPnP — zewnętrzny dysk twardy podłączony do portu USB 
w routerze My Net może służyć do strumieniowego przesyłania zdjęć oraz odtwarzania 
wideo i muzyki w klienckich aplikacjach multimedialnych w sieci. 
Zabezpieczenia internetowe i kontrola rodzicielska — umożliwia blokowanie stron 
internetowych lub zawartości odpowiednio do preferencji użytkownika. 
Dostęp gościa — skonfigurowanie dostępu gościa umożliwia zezwolenie osobom 
trzecim na dostęp do Internetu bez udzielania im dostępu do sieci wewnętrznej. Goście 
mogą korzystać z Internetu, ale nie mają dostępu do osobistych plików użytkownika ani 
do zasobów lokalnych, takich jak drukarka.

Funkcja WPS (Wi-Fi Protected Setup™, chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi) — 
wystarczy nacisnąć przycisk WPS na routerze, aby nawiązać bezpieczne połączenie 
między routerem My Net a innymi urządzeniami Wi-Fi obsługującymi funkcję WPS, 
takimi jak tablety i notebooki. 
Sprawna sieć — dołączony do zestawu program diagnostyczny monitoruje działanie 
sieci. Program wyświetla liczbę podłączonych urządzeń i na bieżąco analizuje 
najczęstsze problemy z łącznością sieciową, a kiedy takie problemy wystąpią, 
pomaga je szybko usunąć. 
Ustawienia zaawansowane — użytkownicy, którzy chcą szczegółowo dostosować 
działanie routera, mogą użyć strony Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) 
w interfejsie administracyjnym My Dashboard.
Dodatkowe oprogramowanie — do produktu jest dołączony dysk CD z następującym 
dodatkowym oprogramowaniem:

Program WD Quick View — działa w tle i wyświetla ostrzeżenia oraz informacje 
dotyczące ważnych zdarzeń w sieci. Za pomocą tego programu można na 
przykład wyświetlić interfejs administracyjny My Dashboard, sprawdzić stan 
sieciowych urządzeń magazynujących oraz otwierać udziały publiczne na 
podłączonych dyskach USB.
Program WD Print Share — umożliwia współużytkowanie drukarki podłączonej do 
portu USB w routerze My Net.
Program My Net View — umożliwia wykrywanie i diagnozowanie problemów 
z siecią oraz wyświetla zalecane metody ich rozwiązywania. Dział obsługi klienta 
firmy WD przy pomocy tego programu uzyskuje informacje niezbędne do udzielenia 
klientom pomocy w przypadku wystąpienia problemów z łącznością sieciową.
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Zawartość zestawu
Oprócz routera w skład zestawu wchodzą następujące elementy:

Kabel sieciowy (Ethernet)
Zasilacz
Instalacyjny dysk CD z oprogramowaniem, dodatkowymi aplikacjami 
i dokumentacją produktu 
Skrócona instrukcja instalacji na obwolucie dysku CD

Akcesoria
Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą zapoznać się z dodatkowymi akcesoriami 
dla routera My Net na stronie internetowej www.shopwd.com. Klientów spoza USA 
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://support.wdc.com.

Router My Net

Zasilacz

Kabel Ethernet

Skrócona instrukcja 
instalacji

Instalacyjny dysk CD

http://shopwd.com
http://support.wdc.com
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Zasilacze
Rodzaj zasilacza sieciowego zależy od miejsca, w którym zakupiono produkt. 
W niektórych krajach zamontowanie nakładki może nie być konieczne. Jednostki 
sprzedawane w tych krajach są wyposażone w zasilacz ze stałą wtyczką. Zobacz poniższe 
rysunki.

Elementy

Panel przedni
Panele przednie routerów My Net N600, My Net N750 i My Net N900 są identyczne. 

EU/KO EU/KOUS/JA/TW US/JA/TW

Instalowanie InstalowanieZdejmowanie Zdejmowanie

EU/KO EU/KOUS/JA/TW US/JA/TW

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik sieci bezprzewodowej

Wskaźnik połączenia 
z Internetem

Wskaźnik chronionej konfiguracji sieci 
Wi-Fi (WPS)

Przycisk chronionej konfiguracji 
sieci Wi-Fi (WPS)

sieci bezprzewodowej
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Wskaźniki diodowe na panelu przednim

Przycisk z przodu 

Panel tylny
Panele tylne trzech modeli routerów są do siebie podobne. Różnią się jedynie liczbą 
portów USB i Ethernet.

Router My Net N600

Wskaźnik 
diodowy

Opis

Zasilanie Świeci ciągłym światłem, kiedy router jest zasilany i sprawny. 
Błyska powoli podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
i podczas wykonywania testów diagnostycznych systemu.

Sieć 
bezprzewodowa

Świeci, kiedy jest aktywne połączenie sieci bezprzewodowej.

Internet Świeci, kiedy jest aktywne połączenie z Internetem.

Chroniona 
konfiguracja 
sieci Wi-Fi 
(WPS)

Podczas podłączania urządzenia bezprzewodowego (np. drukarki) 
do routera, wskaźnik diodowy sygnalizuje stan funkcji WPS:
• Kiedy funkcja WPS nawiązuje połączenie z urządzeniem 

sieciowym, wskaźnik błyska powoli.
• Szybkie błyskanie wskaźnika sygnalizuje błąd podczas 

konfiguracji urządzenia.
• Ciągłe światło sygnalizuje, że funkcja WPS jest aktywna.

Przycisk Opis

Przycisk WPS 
(chroniona 
konfiguracja 
sieci Wi-Fi)

Umożliwia skonfigurowanie bezpiecznego połączenia w sieci Wi-Fi 
z urządzeniami obsługującymi funkcję WPS.

Złącze zasilania
Porty Ethernet Port internetowy

Port USB 2.0Przycisk zasilania

Wskaźnik połączenia (zielony)
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Router My Net N750

Router My Net N900

Element Przeznaczenie

Port internetowy WAN 
(żółty)

Umożliwia podłączenie modemu przy użyciu kabla Ethernet.

Porty Ethernet (LAN) Umożliwiają podłączenie przewodowych urządzeń sieciowych 
przy użyciu kabli Ethernet.

Złącze zasilania Umożliwia podłączenie routera do dostarczonego zasilacza.

Przycisk zasilania Naciśnij, aby włączyć router. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć 
router.

Port lub porty USB 2.0 Umożliwiają podłączanie urządzeń magazynujących, takich 
jak dysk WD Passport, lub innych urządzeń peryferyjnych 
(np. drukarki), tak aby pliki lub zasoby tych urządzeń były 
dostępne w sieci.

Złącze zasilania
Przycisk zasilania Porty Ethernet Port internetowy Porty USB 2.0

Wskaźnik aktywności (żółty)Wskaźnik połączenia (zielony)

Złącze zasilania
Porty Ethernet Port internetowyPorty USB 2.0

Wskaźnik aktywności (żółty)Wskaźnik połączenia (zielony)

Przycisk zasilania
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Wskaźniki diodowe portów

Widok z dołu (nie pokazany) 

Element Wskaźnik diodowy Opis

Porty Ethernet Wskaźnik połączenia 
(zielony)

Świeci światłem ciągłym, kiedy kabel 
jest podłączony do portu Ethernet 
w innym urządzeniu.

Wskaźnik aktywności 
(żółty)

Błyska, sygnalizując aktywność portu 
Ethernet.

Port internetowy Wskaźnik połączenia 
(zielony)

Świeci światłem ciągłym, kiedy kabel 
jest podłączony do modemu.

Wskaźnik aktywności 
(żółty)

Błyska, sygnalizując aktywność portu 
sieciowego.

Element Opis

Przycisk resetowania Aby zresetować router My Net i przywrócić ustawienia fabryczne, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez co najmniej 10 sekund. 
Błyskanie wskaźnika zasilania zasygnalizuje zresetowanie routera.



ROZPOCZĘCIE PRACY

10ROUTERY MY NET
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Rozpoczęcie pracy
W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Instalowanie routera w sieci
Instalowanie za pomocą dysku CD
Instalowanie za pomocą przeglądarki (Windows lub Mac)
Instalowanie oprogramowania WD z dysku CD (opcjonalnie)

Instalowanie routera w sieci
Istnieją dwa sposoby instalowania routera My Net w sieci:

Instalacyjny dysk CD — Program narzędziowy Easy Setup dla systemu 
Windows wykrywa i instaluje router w sieci. Za pomocą tego programu można 
skonfigurować połączenie z Internetem i sieć bezprzewodową oraz zainstalować 
dodatkowe oprogramowanie WD. 
Przeglądarka — użytkownicy komputerów Mac muszą zainstalować router za 
pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy komputerów z systemem 
Windows również mogą zainstalować router za pomocą przeglądarki.

Instalowanie za pomocą dysku CD 

Uruchamianie programu Easy Setup (Windows)

Windows XP
1.  Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD/DVD w komputerze.

Jeśli funkcja Autouruchamianie (Autoodtwarzanie) jest włączona, zostanie 
wyświetlony ekran Choose your setup option (Wybierz opcje instalacji). 
Jeśli funkcja Autouruchamianie (Autoodtwarzanie) jest wyłączona, kliknij kolejno 
polecenia Start > My Computer (Mój komputer) i odszukaj dysk CD routera 
My Net w obszarze Devices with Removable Storage (Urządzenia z wymiennymi 
nośnikami pamięci). Kliknij dwukrotnie dysk CD, a następnie kliknij dwukrotnie plik 
EasySetup.exe, aby wyświetlić ekran Choose your setup option (Wybierz opcje 
instalacji). 

2.   Przejdź do sekcji „Instalowanie nowego routera” na str. 11.

Windows Vista/Windows 7
1.  Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD/DVD w komputerze.
2.   Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe, kliknij przycisk Run EasySetup.exe 

(Uruchom program EasySetup.exe):

3
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3.   Jeśli okno dialogowe nie zostanie wyświetlone, kliknij kolejno Start lub  > Computer 
(Komputer) i odszukaj dysk CD routera My Net w obszarze Devices with Removable 
Storage (Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci).

4.   Kliknij dwukrotnie dysk CD, a następnie kliknij dwukrotnie plik EasySetup.exe, 
aby wyświetlić ekran Choose your setup option (Wybierz opcje instalacji). 

5.   Przejdź do sekcji Instalowanie nowego routera poniżej.

Instalowanie nowego routera

1.  Na ekranie Choose your setup option (Wybierz opcje instalacji) kliknij przycisk Set up 
a new router (Zainstaluj nowy router). Zostanie wyświetlony ekran przedstawiający 
podłączony router: 
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2.   Sprawdź, czy router jest prawidłowo podłączony, i kliknij przycisk Confirm (Potwierdź).

3.   Program sprawdzi połączenie z routerem i z Internetem. Po sprawdzeniu, że oba 
połączenia są sprawne, kliknij przycisk Next (Dalej).

4.   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie programu Easy Setup, 
aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej routera: 

5.   Kliknij przycisk Print (Drukuj), aby wydrukować ustawienia sieci bezprzewodowej. 
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6.   Kliknij przycisk Next (Dalej), aby ukończyć konfigurowanie ustawień sieci 
bezprzewodowej w routerze. 

7.   Na ekranie Setup Complete (Instalacja zakończona) wykonaj jedną z następujących 
czynności:
a. Sprawdź, czy w Internecie jest dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego routera 

albo przejdź do menu instalacji oprogramowania i zaznacz odpowiednie pola wyboru. 
Uwaga:  Aby uzyskać więcej informacji o tej procedurze, zobacz „Aktualizowanie 

oprogramowania sprzętowego routera” na str. 71 oraz „Instalowanie 
oprogramowania WD z dysku CD (opcjonalnie)” na str. 18. 

b. Aby rozpocząć korzystanie z routera lub skonfigurować go bez wybierania innych opcji, 
wyczyść wszystkie pola wyboru i kliknij przycisk Next (Dalej). 
Uwaga:  W każdej chwili można zainstalować oprogramowanie przy użyciu 

instalacyjnego dysku CD oraz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe 
za pomocą interfejsu administracyjnego My Dashboard.

8.   Zarejestruj router, aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania 
i korzystać z pomocy technicznej. Wpisz swoje imię, nazwisko i adres e-mail, 
a następnie kliknij przycisk Register (Zarejestruj):

9.   Aby skonfigurować inne ustawienia routera, przejdź do sekcji „Podstawowe ustawienia 
i zadania” na str. 21.

3
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Instalowanie za pomocą przeglądarki (Windows lub Mac)
Do nawiązania połączenia między komputerem Mac a routerem My Net należy użyć 
przeglądarki internetowej. 

Uwaga:  Użytkownicy systemu Windows mogą również skonfigurować router za 
pomocą programu Easy Setup.

Wstępne połączenie z routerem może być fizyczne, opisane w sekcji Fizyczne 
podłączanie routera poniżej, albo bezprzewodowe, opisane w sekcji „Nawiązywanie 
bezprzewodowego połączenia z routerem (WD SSID)” na str. 15.

Fizyczne podłączanie routera 
Router można zainstalować za pomocą kreatora instalacji, który prowadzi użytkownika 
przez kolejne etapy fizycznego podłączania routera. Informacje zamieszczone w tej 
sekcji są przeznaczone zarówno dla osób, które chcą zapoznać się bliżej ze szczegółami 
instalacji, jak i dla tych użytkowników, którzy chcą jak najszybciej podłączyć router 
i zacząć z niego korzystać.

1.  Podłącz kabel zasilania do złącza DC w routerze i do gniazdka elektrycznego. 
Naciśnij przycisk On/Off z tyłu routera, aby go włączyć. Cztery wskaźniki diodowe 
na panelu przednim routera zapalają się kolejno, sygnalizując postęp uruchamiania 
urządzenia.

2.   Podłącz żółty kabel sieciowy Ethernet (w zestawie) do portu internetowego w routerze 
i w modemie.

Uwaga:  W zestawie znajduje się jeden kabel sieciowy Ethernet. Dodatkowe 
kable można nabyć na przykład w sklepie internetowym WD Store.

3.   Przy użyciu kabli Ethernet podłącz urządzenia sieciowe lub komputery do wolnych 
portów w routerze.

4.   Przejdź do sekcji „Konfigurowanie nowego routera” na str. 15.

2
3

1
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Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia z routerem 
(WD SSID)
Jeśli jest używany komputer stacjonarny z kartą sieci bezprzewodowej albo laptop 
wyposażony w łączność bezprzewodową, można od razu nawiązać połączenie 
bezprzewodowe z routerem. To samo dotyczy urządzeń mobilnych z włączoną siecią Wi-Fi.

1.  Sprawdź, czy w komputerze jest włączona sieć Wi-Fi.
2.   Wybierz sieć WesternDigital z listy sieci bezprzewodowych na ekranie komputera 

lub urządzenia i nawiąż połączenie. Domyślnie nie jest ustawione hasło dostępu. 
Przejdź do sekcji Konfigurowanie nowego routera poniżej.

Konfigurowanie nowego routera
1.  Otwórz przeglądarkę. (Zobacz wymagania w sekcji „Dodatek: Dane techniczne” 

na str. 91).
2.   Na pasku adresu wpisz http://wdrouter lub http://192.168.1.1. Zostanie wyświetlony 

ekran powitalny.
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3.   Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby wyświetlić ekran Connect to Internet 
(Połącz z Internetem). 

4.   Sprawdź, czy router jest prawidłowo podłączony, a następnie kliknij przycisk Confirm 
(Potwierdź). 

5.   Po sprawdzeniu, że oba połączenia są sprawne, kliknij przycisk Next (Dalej).
6.   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kreatora. 
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7.   Po wyświetleniu ekranu Set up Wireless (Skonfiguruj sieć bezprzewodową) można 
zmienić nazwę sieci (identyfikator SSID) oraz tryb zabezpieczeń. (Aby uzyskać więcej 
informacji, zobacz „Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej” na str. 25). 

Uwaga:  Jeśli te czynności zostaną wykonane, należy użyć nowego identyfikatora 
SSID podczas podłączania routera to komputera lub urządzenia 
bezprzewodowego.

8.   Kliknij przycisk Save (Zapisz). 
9.   Ukończ procedurę kreatora, w tym opcjonalną instalację oprogramowania 

WD Software. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Instalowanie oprogramowania 
WD z dysku CD (opcjonalnie)” na str. 18.

10. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). Zostanie wyświetlony ekran główny interfejsu 
administracyjnego My Dashboard. 

Uwaga:  Aby skonfigurować router, przejdź do sekcji „Podstawowe ustawienia i 
zadania” na str. 21.
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Instalowanie oprogramowania WD z dysku CD 
(opcjonalnie)

Program Easy Setup (Windows)
Za pomocą programu Easy Setup można w każdej chwili zainstalować dodatkowe 
oprogramowanie firmy WD dla systemu Windows.
1.  Uruchom program Easy Setup zgodnie z opisem w sekcji „Instalowanie za pomocą 

dysku CD” na str. 10.
2.   Na ekranie Choose your setup option (Wybierz opcje instalacji) kliknij przycisk Skip 

and go to software installation (Pomiń i przejdź do instalacji oprogramowania). 
Zostanie wyświetlona lista dostępnych aplikacji:

3.   Zaznacz pola wyboru obok aplikacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij 
przycisk Next (Dalej). 

Uwaga:  Aby uzyskać informacje o korzystaniu z programu WD Quick View, 
zobacz „Używanie programu WD Quick View (Windows i Mac)” na str. 68. 
Aby uzyskać informacje o programie WD Print Share, zobacz 
„Instalowanie i używanie programu WD Print Share” na str. 81. 
Aby uzyskać informacje o korzystaniu z programu WD Quick View, 
zobacz „Otwieranie programu My Net View” na str. 80.

4.   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować 
oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ). 
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Oprogramowanie My Net (Mac)
Do zainstalowania programów WD Printshare i WD Quick View na komputerze a Mac 
należy użyć programu My Net Setup na instalacyjnym dysku CD.
1.  Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD w komputerze Mac. Zostanie wyświetlony 

ekran powitalny instalatora programu My Net Setup.

Uwaga:  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kreatora. 
Kolejne etapy instalacji są wyświetlane pogrubioną czcionką na liście 
po lewej stronie.

2.   Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby wyświetlić opcje instalacji standardowej na 
ekranie „Macintosh HD”:

Aby zmienić folder, w którym zostaną zainstalowane aplikacje, kliknij przycisk 
Change Install Location (Zmień lokalizację instalacji).
Aby dostosować opcje instalacji, kliknij przycisk Customize (Dostosuj) i wybierz 
aplikacje, które chcesz zainstalować.
Aby wykonać standardową instalację programów WD Quick View i WD Print 
Share, kliknij przycisk Install (Instaluj).
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Uwaga:  Aby uzyskać informacje o korzystaniu z programu WD Quick View, 
zobacz „Używanie programu WD Quick View (Windows i Mac)” na str. 68. 
Aby uzyskać informacje o programie WD Print Share, zobacz „Instalowanie 
i używanie programu WD Print Share” na str. 81. 
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Podstawowe ustawienia i zadania
W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Otwieranie interfejsu administracyjnego My Dashboard po skonfigurowaniu routera
Korzystanie z interfejsu administracyjnego My Dashboard
Przeglądanie bieżących ustawień
Nawiązywanie połączenia z Internetem
Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej
Konfigurowanie zewnętrznego magazynu danych
Dodawanie urządzenia

Otwieranie interfejsu administracyjnego My Dashboard 
po skonfigurowaniu routera
Aby otworzyć panel administracyjny routera My Net po wykonaniu wstępnej konfiguracji:
1.  Na pasku adresu przeglądarki wpisz http://wdrouter lub http://192.168.1.1. Zostanie 

wyświetlony ekran powitalny.

2.   Wpisz nazwę użytkownika routera (domyślnie: admin) i hasło (domyślnie: słowo 
password pisane małymi literami), a następnie kliknij przycisk Submit (Prześlij). 
Zostanie wyświetlony ekran początkowy interfejsu My Dashboard:

4
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Korzystanie z interfejsu administracyjnego 
My Dashboard

Ikony interfejsu administracyjnego 
Ikony na górze ekranu umożliwiają otwieranie modułów i kreatorów służących do 
wykonywania najważniejszych zadań. Czerwona ikona Alert w prawym górnym rogu 
ekranu wyświetla powiadomienia dotyczące routera. 

Ikona Nazwa Działania Zobacz

My Dashboard 
(Interfejs 
administracyjny)

Przeglądanie i zmienianie ustawień. „Podstawowe ustawienia 
i zadania” na str. 21

Connect to 
Internet (Połącz 
z Internetem)

Podłącz router do Internetu 
i postępuj zgodnie z instrukcjami 
kreatora, aby skonfigurować 
połączenie z Internetem.

„Nawiązywanie 
połączenia z Internetem” 
na str. 24

Set up Wireless 
(Skonfiguruj sieć 
bezprzewodową)

Konfigurowanie ustawień sieci 
bezprzewodowej, takich jak 
nazwa sieci i zabezpieczenia.

„Konfigurowanie ustawień 
sieci bezprzewodowej” na 
str. 25

Set up Storage 
(Skonfiguruj 
magazyn 
danych)

Kreator umożliwiający 
skonfigurowanie urządzenia 
magazynującego podłączonego 
do portu USB w routerze.

„Konfigurowanie 
zewnętrznego magazynu 
danych” na str. 27

Add a Device 
(Dodaj 
urządzenie)

Dodawanie urządzeń 
bezprzewodowych i konfigurowanie 
ustawień zabezpieczeń.

„Dodawanie urządzenia” 
na str. 29

Advanced 
Settings 
(Ustawienia 
zaawansowane)

Konfigurowanie zaawansowanych 
ustawień połączeń internetowych, 
bezprzewodowych, magazynu 
danych, administrowania systemem, 
zabezpieczeń oraz sieci lokalnej 
(LAN).

„Ustawienia 
zaawansowane” na str. 31

Alert Kliknij, aby wyświetlić ostatnio 
wygenerowane powiadomienia 
dotyczące nowego oprogramowania 
sprzętowego i problemów z siecią, 
a także skróty do najważniejszych 
ustawień.
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Przeglądanie bieżących ustawień 
Strona początkowa interfejsu administracyjnego My Dashboard przedstawia najważniejsze 
informacje o bieżącej konfiguracji routera. Wyświetlane jest podsumowanie ustawień 
sieci bezprzewodowej, stan połączenia z Internetem, stan sieci gościa, kontroli rodzicielskiej 
i podłączonych dysków twardych. 

1.  Przejrzyj następujące ustawienia na stronie początkowej interfejsu administracyjnego 
My Dashboard. Jeśli do zainstalowania routera użyto programu Easy Setup, niektóre 
z tych ustawień mogły już zostać wprowadzone. W przeciwnym razie można 
zmodyfikować te ustawienia na tym ekranie.

Ustawienie Opis

Network SSID (2,4 GHz) 
(Identyfikator SSID sieci 2,4 GHz)

Unikatowy identyfikator sieci 2,4 GHz.

Pass Key (Klucz sieciowy) Hasło dostępu do sieci 2,4 GHz.

Device Name (Nazwa urządzenia) Nazwa przypisana do routera.

Internet Status (Stan połączenia 
z Internetem)

Wskazuje, czy router jest połączony 
z Internetem.

Number of Devices Connected 
(Liczba podłączonych urządzeń)

Liczba urządzeń podłączonych do routera.

Guest SSID (Identyfikator SSID gościa) Utworzenie sieci gościa pozwala umożliwić 
osobom trzecim ograniczony dostęp do 
Internetu. Sieć gościa jest domyślnie 
wyłączona.

Guest Pass Key (Klucz sieciowy gościa) Hasło dostępu do sieci gościa.
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2.   Aby zmienić ustawienie, kliknij strzałkę z prawej strony odpowiedniego ustawienia. 
Zostanie wyświetlony ekran z listą opcji. 

Nawiązywanie połączenia z Internetem 
Aby sprawdzić połączenie z Internetem lub rozwiązać problemy z tym połączeniem: 
1.  Kliknij ikonę Connect to Internet (Połącz z Internetem), aby wyświetlić diagram 

przedstawiający właściwy sposób podłączenia kabli do routera.

2.   Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlony ekran przedstawiający stan 
połączeń: między komputerem a routerem oraz między routerem a Internetem.

3.   Jeśli połączenie zostało pomyślnie nawiązane, nad nazwą połączenia pojawia się 
zielony znacznik. 
a. Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlony ekran Congratulations (Gratulacje). 
b. Kliknij przycisk Finished (Zakończono), aby ponownie wyświetlić stronę początkową 

interfejsu administracyjnego My Dashboard. 

Media Network SSID (5 GHz) 
(Identyfikator SSID sieci 5 GHz — 
multimedia)

Unikatowy identyfikator sieci 5 GHz. To pasmo 
sieci bezprzewodowej jest najczęściej używane 
przez urządzenia multimedialne i inteligentne, 
ponieważ ogranicza zakłócenia, które mogłyby 
powodować przerwy w strumieniowym 
odtwarzaniu multimediów.

Media Pass Key (Klucz sieciowy — 
multimedia)

Hasło dostępu do sieci 5 GHz.

Attached Storage 
(Podłączony magazyn danych)

Stan urządzenia magazynującego 
podłączonego do portu USB w routerze.

Internet Security and Parental 
Control status (Stan zabezpieczeń 
internetowych i kontroli rodzicielskiej)

Jeśli stan jej wskazywany jako Enabled 
(Włączone), funkcja ta kontroluje i ogranicza 
dostęp do niebezpiecznych lub niepożądanych 
treści w Internecie. Ta funkcja jest domyślnie 
wyłączona. Zobacz „Konfigurowanie kontroli 
rodzicielskiej” na str. 60.

Ustawienie Opis
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4.   Jeśli nie można nawiązać połączenia z Internetem:
a. Kliknij przycisk Next (Dalej) i wpisz uzyskane od usługodawcy internetowego dane 

logowania w polach PPPoE Username (Nazwa użytkownika PPPoE) i Password (Hasło). 
b. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby ponownie wyświetlić stronę początkową interfejsu 

administracyjnego My Dashboard.

Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej 
Po skonfigurowaniu ustawień sieci bezprzewodowej w routerze można łatwo udostępnić 
łącze urządzeniom bezprzewodowym, takim jak notebooki, laptopy, tablety, 
PDA i smartfony, tak aby urządzenia te mogły komunikować się z Internetem i z innymi 
urządzeniami w sieci. 

Aby skonfigurować podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej:
1.  Kliknij ikonę Set Up Wireless (Skonfiguruj sieć bezprzewodową) na górze strony. 

Zostanie wyświetlony ekran Set Up Wireless (Skonfiguruj sieć bezprzewodową).
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2.   Przejrzyj albo zmodyfikuj wymagane ustawienia sieci bezprzewodowej dla sieci 
2,4 GHz i 5 GHz.

Uwaga:  Niektóre ustawienia na tym ekranie można zmieniać. Aby zapoznać się 
z dodatkowymi ustawieniami sieci bezprzewodowej, zobacz „Ustawienia 
zaawansowane — kategoria Wireless (Sieć bezprzewodowa)” na str. 38. 

3.   Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Ustawienie Opis

On/Off 
(Włącz/Wyłącz)

Usługa sieci bezprzewodowej jest domyślnie włączona. Aby ją 
wyłączyć, wybierz ustawienie Off (Wył). 

Network Name 
(SSID) (Nazwa sieci 
(Identyfikator 
SSID))

Nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej.

Security Mode 
(Tryb 
zabezpieczeń)

Typ zabezpieczeń używanych w sieci bezprzewodowej. 
Ustawieniem domyślnym jest WPA-Personal/WPA2-Personal.

WPA (Wi-Fi Protected Access) i WPA2 to protokoły 
zabezpieczeń używające dynamicznie zmieniającego się 
klucza. WPA2 jest protokołem drugiej generacji, używającym 
silniejszego algorytmu szyfrowania — AES (Advanced 
Encryption Standard). Opcją trzecią jest None (Brak).

Tryb mieszany WPA/WPA2 zapewnia większy stopień 
zgodności ze starszymi urządzeniami. Wybranie trybu 
zabezpieczeń WPA2 zapewnia natomiast lepszą wydajność 
i niezawodność połączenia.

Network Key 
(Klucz sieciowy)

Hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.

Channel Width 
(Szerokość kanału)

Ustawieniem domyślnym dla pasma 5 GHz jest 20/40 MHz 
(Auto). To ustawienie jest zalecane i należy z niego korzystać, 
o ile nie występują żadne problemy z łącznością. Drugim 
dostępnym ustawieniem dla pasma 5 GHz jest 20 MHz. 

Ustawieniem domyślnym dla pasma 2,4 GHz jest 20 MHz. 
Drugim dostępnym ustawieniem dla pasma 2,4 GHz jest 
20/40 MHz (Auto). 

Channel (Kanał) Zaakceptuj ustawienie domyślne (Auto) albo wybierz kanał 
z listy rozwijanej.



PODSTAWOWE USTAWIENIA I ZADANIA

27ROUTERY MY NET
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Konfigurowanie zewnętrznego magazynu danych 
Można modyfikować ustawienia magazynu danych, na przykład udziałów sieciowych 
w urządzeniach USB podłączonych do routera.
1.  Sprawdź, czy urządzenie magazynujące jest poprawnie podłączone do portu USB 

w routerze.
2.   Kliknij ikonę Set Up Storage (Skonfiguruj magazyn danych), aby wyświetlić pierwszy 

ekran kreatora magazynu danych.

3.   Kliknij przycisk Next (Dalej), aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń 
magazynujących.
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4.   Zaznacz dysk, który chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 
Zostanie wyświetlony trzeci ekran kreatora konfiguracji urządzeń magazynujących.

Uwaga:  Jeśli urządzenie magazynujące jest zablokowane, wpisz hasło dostępu 
do urządzenia po wyświetleniu monitu.

5.   W tabeli zaznacz pole lub pola wyboru usług, które chcesz włączyć. Usługi te 
umożliwiają udostępnianie zawartości urządzenia USB za pomocą udziałów (SMB) 
oraz protokołów DLNA, iTunes i FTP.

6.   Utwórz lub zmodyfikuj swoje konto użytkownika, wpisując nazwę użytkownika i hasło 
dostępu do zawartości w urządzeniu USB (na przykład do muzyki w programie 
iTunes). Domyślnym ustawieniem jest Public (Publiczny).

7.   Kliknij przycisk Next (Dalej), aby zapisać ustawienia. 

8.   Po wykonaniu kroku 4 powyżej kliknij przycisk Finish (Zakończ). Zostanie wyświetlony 
ekran początkowy interfejsu My Dashboard.
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Dodawanie urządzenia 
Aby podłączyć urządzenie bezprzewodowe obsługujące chronioną konfigurację sieci 
Wi-Fi (WPS), naciśnij przycisk WPS z przodu routera albo wprowadź kod PIN na stronie 
połączenia Wi-Fi urządzenia. Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji WPS, można je 
podłączyć do routera, podając nazwę sieci i hasło.

Aby podłączyć urządzenie obsługujące funkcję WPS:
1.  Kliknij łącze Click here to connect using WPS (Kliknij tutaj, aby nawiązać 

połączenie za pomocą funkcji WPS). Zostanie wyświetlony następujący ekran:



PODSTAWOWE USTAWIENIA I ZADANIA

30ROUTERY MY NET
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

2.   Wybierz jedną z dwóch metod korzystania z funkcji WPS:
a. Metoda 1: Naciśnij przycisk WPS z przodu routera albo kliknij odpowiedni przycisk 

wirtualny na ekranie. W urządzeniu bezprzewodowym naciśnij fizyczny przycisk WPS 
albo kliknij wirtualny przycisk WPS.

b. Metoda 2: Jeśli urządzenie bezprzewodowe wyświetli monit, wpisz kod PIN funkcji 
WPS routera wyświetlony na ekranie. 
Uwaga:  Domyślny kod PIN jest umieszczony na etykiecie na spodzie routera. 

Kod PIN można zmienić na ekranie Wi-Fi Protected Setup (Chroniona 
konfiguracja sieci Wi-Fi). (Zobacz „Ustawienia zaawansowane — 
kategoria Wireless (Sieć bezprzewodowa)” na str. 38). Po zmianie kodu 
PIN jego domyślne ustawienie przestaje działać, o ile router nie zostanie 
zresetowany w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.

3.   Kliknij przycisk Next (Dalej).

Aby podłączyć urządzenie, które nie obsługuje funkcji WPS:
1.  Na ekranie Add a Device (Dodaj urządzenie) kliknij pozycję Click here to connect by 

entering network name and password (Kliknij tutaj, aby nawiązać połączenie przez 
wprowadzenie nazwy sieci i hasła). 

2.   Po wyświetleniu monitu wpisz następujące wartości (wyświetlone na ekranie) 
w odpowiednich polach konfiguracji połączenia Wi-Fi z urządzeniem bezprzewodowym:

Identyfikator SSID sieci bezprzewodowej (Wi-Fi), której chcesz używać.
Hasło dostępu do wybranej sieci bezprzewodowej.
Uwaga:  Domyślnie nie jest ustawione hasło dostępu. Jeśli hasło zostało 

ustawione podczas konfiguracji, zostanie wyświetlone w polu hasła.

3.   Kliknij przycisk Close (Zamknij).
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Ustawienia zaawansowane  
Ikona Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) wyświetla dodatkowe ekrany 
i ikony, umożliwiające wprowadzenie szczegółowych ustawień i skonfigurowanie 
zaawansowanych funkcji, wykraczających poza funkcje omówione w poprzednim rozdziale. 

Uwaga:  Innym sposobem otwarcia ekranu Advanced Settings (Ustawienia 
zaawansowane) jest kliknięcie strzałki po prawej stronie opcji na ekranie 
ustawień podstawowych. Przełączenie ustawień z podstawowych na 
zaawansowane sygnalizuje ikona ustawień zaawansowanych w lewym 
górnym rogu ekranu. Na przykład, ikona ustawień internetowych wygląda 
następująco: 

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:
Typowy ekran ustawień zaawansowanych
Ustawienia zaawansowane — kategoria WAN (Internet)
Ustawienia zaawansowane — kategoria Wireless (Sieć bezprzewodowa)
Ustawienia zaawansowane — kategoria LAN (Sieć lokalna)
Kategoria Security (Zabezpieczenia)
Kategoria Additional Features (Dodatkowe funkcje)
Kategoria Admin (Administracja)

Typowy ekran ustawień zaawansowanych

Uwaga:  Aby zamknąć ekran ustawień zaawansowanych, kliknij przycisk Close 
(Zamknij) na górze ekranu. Zostanie wyświetlony ekran początkowy 
interfejsu My Dashboard.

5

Przycisk zamykania
Kategorie ustawień

zaawansowanych

Karty
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Ustawienia zaawansowane — kategoria WAN 

(Internet)

Opisy ekranów
Internet Status (Stan połączenia z Internetem) — szczegółowe informacje o bieżącym 
połączeniu z Internetem. Umożliwia odnawianie lub zwalnianie dzierżawy adresu 
IP w protokole DHCP oraz nawiązywanie lub zatrzymywanie połączenia PPTP/PPPoE. 
Internet Setup (Konfiguracja połączenia z Internetem) — umożliwia skonfigurowanie 
typu połączenia z Internetem.
IPv6 Status (Stan IPv6) — wyświetla wszystkie informacje o połączeniach internetowych 
i sieciowych wykorzystujących protokół internetowy IPv6.
IPv6 — umożliwia skonfigurowanie typu połączenia IPv6 oraz ustawień sieci wewnętrznej 
routera.
Dynamic DNS (DDNS) (Ustawienia dynamicznego DNS) — umożliwia udostępnienie 
serwera (np. serwera FTP lub serwera gier) w wykupionej domenie, do której będzie 
dynamicznie przypisywany adres IP uzyskany od dostawcy usługi DDNS. Jeśli usługa 
DDNS została skonfigurowana, inni użytkownicy sieci mogą wpisać nazwę domeny 
(np. w przeglądarce lub programie FTP) i połączyć się z nią jak z każdą inną usługą 
internetową.
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Ekran Internet Status (Stan połączenia z Internetem)
Internet Status (Stan połączenia z Internetem)

Connection Type (Typ połączenia) Dostępne opcje: Static IP (Statyczny adres IP), 
Dynamic IP (Dynamiczny adres IP, DHCP), PPPoE 
(Username/Password) (Nazwa użytkownika i hasło, 
PPPoE) oraz , PPTP (Username/Password) 
(Nazwa użytkownika i hasło, PPTP).

Physical Link to WAN (Fizyczne łącze 
z siecią WAN)

Wskazuje, czy router nawiązał fizyczne połączenie 
z siecią rozległą (WAN). 

Connection to Internet 
(Połączenie z Internetem)

Wskazuje, czy router ma połączenie z usługodawcą 
internetowym.

DHCP IP Address (Adres IP DHCP) Adres IP jest przypisywany dynamicznie przez 
serwer DHCP. Kliknij przycisk Renew (Odnów), 
aby odnowić dzierżawę adresu, albo kliknij przycisk 
Release (Zwolnij), aby zwrócić adres do puli 
dostępnych adresów.

Connection Up Time 
(Czas aktywności połączenia)

Czas istnienia połączenia w dniach, godzinach, 
minutach i sekundach.

MAC Address (Adres MAC) Unikatowy identyfikator przypisany do urządzenia 
przez producenta.

IP Address (Adres IP) Adres IP w sieci rozległej (WAN/Internet) przypisany 
do routera przez usługodawcę internetowego.

Subnet Mask (Maska podsieci) Maskę podsieci określa i konfiguruje usługodawca 
internetowy (ISP). Należy wprowadzić wartość 
podaną przez usługodawcę internetowego.

Default Gateway (Brama domyślna) Adres IP urządzenia, z którym jest połączony router.

Primary DNS Server 
(Podstawowy serwer DNS)

Adres podstawowego serwera DNS określa 
i konfiguruje usługodawca internetowy (ISP). 
Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

Secondary DNS Server 
(Pomocniczy serwer DNS)

Adres pomocniczego serwera DNS określa 
i konfiguruje usługodawca internetowy (ISP). 
Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

Internet Connection Type: Static IP (Typ połączenia internetowego: statyczny adres IP)

IP Address (Adres IP) Adres IP w sieci rozległej (WAN/Internet) przypisany 
do routera przez usługodawcę internetowego.

Subnet Mask (Maska podsieci) Maskę podsieci określa i konfiguruje usługodawca 
internetowy (ISP). Należy wprowadzić wartość 
podaną przez usługodawcę internetowego.

Default Gateway (Brama domyślna) Adres IP urządzenia, z którym jest połączony router.
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Primary DNS Server 
(Podstawowy serwer DNS)

Adres podstawowego serwera DNS określa 
i konfiguruje usługodawca internetowy (ISP). 
Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

Secondary DNS Server 
(Pomocniczy serwer DNS)

Adres pomocniczego serwera DNS określa 
i konfiguruje usługodawca internetowy (ISP). 
Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

MTU (Maximum Transmission Unit) 
(MTU (Maksymalna jednostka
transmisji))

Rozmiar (w bajtach) największego pakietu danych, 
jaki może zostać przesłany w sieci.

MAC Address (Adres MAC) Identyfikator routera przypisany przez producenta.
Przycisk Clone Your computer’s MAC Address 
(Klonuj adres MAC komputera):
Kopiuje aktualnie używany adres MAC komputera do 
pola adresu MAC. Umożliwia to routerowi 
przekazanie adresu MAC komputera do 
usługodawcy internetowego. 

Internet Connection Type: Dynamic IP (DHCP) 
(Typ połączenia internetowego: dynamiczny adres IP, DHCP)

Primary DNS Server 
(Podstawowy serwer DNS)

Adres podstawowego serwera DNS określa 
i konfiguruje usługodawca internetowy (ISP). 
Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

Secondary DNS Server 
(Pomocniczy serwer DNS)

Adres pomocniczego serwera DNS określa 
i konfiguruje usługodawca internetowy (ISP). 
Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

MTU (Maksymalna jednostka 
transmisji)

Rozmiar (w bajtach) największego pakietu danych, 
jaki może zostać przesłany w sieci.

MAC Address (Adres MAC) Identyfikator routera przypisany przez producenta.
Przycisk Clone Your computer’s MAC Address 
(Klonuj adres MAC komputera):
Kopiuje aktualnie używany adres MAC komputera do 
pola adresu MAC. Umożliwia to routerowi przekazanie 
adresu MAC komputera do usługodawcy internetowego. 

Internet Connection Type: PPPoE (Username/Password) 
(Typ połączenia internetowego: PPPoE (Nazwa użytkownika i hasło))

Address Mode (Tryb adresu) Zaznacz odpowiednią opcję, aby przypisać do 
routera statyczny lub dynamiczny adres IP.

Username (Nazwa użytkownika) Nazwa użytkownika umożliwiająca dostęp do łącza 
usługodawcy internetowego.

Password (Hasło) i Verify Password 
(Potwierdź hasło)

Hasło dostępu do łącza usługodawcy internetowego.

Service Name (Nazwa usługi) Nazwę usługi określa i konfiguruje usługodawca 
internetowy. Należy wprowadzić wartość podaną 
przez usługodawcę internetowego.
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Reconnect Mode 
(Tryb ponownego połączenia)

Wybierz jedną z opcji ponownego nawiązywania 
połączenia PPPoE:
• Always On (Zawsze włączone) — połączenie 

z Internetem jest zawsze dostępne, 
a w przypadku rozłączenia z serwerem router 
nawiązuje połączenie ponownie.

• On Demand (Na żądanie) — połączenie 
z Internetem jest rozłączane po upływie limitu 
czasu bezczynności. Połączenie jest 
automatycznie przywracane, kiedy aplikacja lub 
urządzenie klienckie usiłuje uzyskać dostęp do 
Internetu.

• Manual (Ręcznie) — połączenie z Internetem 
można ręcznie rozłączać i nawiązywać na stronie 
Internet Status (Stan połączenia z Internetem).

Maximum Idle Time 
(Maksymalny czas bezczynności)

Liczba minut określająca najdłuższy czas, przez jaki 
połączenie może pozostawać bezczynne. 
Wartość 0 (zero) oznacza, że czas połączenia jest 
nieograniczony.

DNS Mode (Tryb DNS) Metoda powiązywania nazw z adresami IP.

Primary DNS Server 
(Podstawowy serwer DNS)

Adres podstawowego serwera DNS określa 
i konfiguruje usługodawca internetowy (ISP). 
Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

Secondary DNS Server 
(Pomocniczy serwer DNS)

Adres pomocniczego serwera DNS określa 
i konfiguruje usługodawca internetowy (ISP). 
Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

MTU (Maksymalna jednostka 
transmisji)

Rozmiar (w bajtach) największego pakietu danych, 
jaki może zostać przesłany w sieci.

MAC Address (Adres MAC) Unikatowy identyfikator routera przypisany przez 
producenta.
Przycisk Clone Your computer’s MAC Address 
(Klonuj adres MAC komputera):
Kopiuje aktualnie używany adres MAC komputera 
do pola adresu MAC. Umożliwia to routerowi 
przekazanie adresu MAC komputera do 
usługodawcy internetowego. 

Internet Connection Type: PPTP (Username/Password) 
(Typ połączenia internetowego: PPTP (Nazwa użytkownika i hasło))

Address Mode (Tryb adresu) Adres serwera może być dynamiczny lub statyczny.

PPTP Server IP Address 
(Adres IP serwera PPTP)

Adres IP używanego serwera PPTP.

Username (Nazwa użytkownika) Nazwa użytkownika umożliwiająca dostęp do łącza 
usługodawcy internetowego.

Password (Hasło) i Verify Password 
(Potwierdź hasło)

Hasło dostępu do łącza usługodawcy internetowego.
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Reconnect Mode 
(Tryb ponownego połączenia)

Wybierz jedną z opcji ponownego nawiązywania 
połączenia PPTP:
• Always On (Zawsze włączone) — połączenie 

z Internetem jest zawsze dostępne, 
a w przypadku rozłączenia z serwerem router 
nawiązuje połączenie ponownie.

• On Demand (Na żądanie) — połączenie 
z Internetem jest rozłączane po upływie limitu 
czasu bezczynności. Połączenie jest 
automatycznie przywracane, kiedy aplikacja lub 
urządzenie klienckie usiłuje uzyskać dostęp do 
Internetu.

• Manual (Ręcznie) — połączenie z Internetem 
można ręcznie rozłączać i nawiązywać na stronie 
Internet Status (Stan połączenia z Internetem).

Maximum Idle Time 
(Maksymalny czas bezczynności)

Liczba minut określająca najdłuższy czas, przez jaki 
połączenie może pozostawać bezczynne. Wartość 
0 oznacza, że czas połączenia jest nieograniczony.

Primary DNS Server 
(Podstawowy serwer DNS)

Adres podstawowego serwera DNS określa 
i konfiguruje usługodawca internetowy (ISP). 
Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

Secondary DNS Server 
(Pomocniczy serwer DNS)

Adres pomocniczego serwera DNS określa 
i konfiguruje usługodawca internetowy (ISP). 
Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

MTU (Maksymalna jednostka 
transmisji)

Rozmiar (w bajtach) największego pakietu danych, 
jaki może zostać przesłany w sieci.

MAC Address (Adres MAC) Unikatowy identyfikator routera przypisany przez 
producenta.
Przycisk Clone Your computer’s MAC Address 
(Klonuj adres MAC komputera):
Kopiuje aktualnie używany adres MAC komputera 
do pola adresu MAC. Umożliwia to routerowi 
przekazanie adresu MAC komputera do 
usługodawcy internetowego. 

Ekran IPv6 Status (Stan IPv6)
IPv6 Connection Information (Informacje o połączeniu IPv6)

IPv6 Connection Type 
(Typ połączenia IPv6)

Kliknij, aby wybrać jeden z dostępnych typów 
połączenia z usługodawcą internetowym: Static IPv6 
(Statyczny adres IPv6), Auto (SLAAC/DHCPv6), 
PPPoE lub Link-local Only (Tylko połączenie 
lokalne). Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

IPv6 Default Gateway 
(Brama domyślna IPv6)

Adres IPv6 urządzenia, z którym jest połączony router. 
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LAN IPv6 Link-Local Address 
(Adres połączenia lokalnego LAN IPv6)

Adres IPv6 lokalnego połączenia routera. 

LAN IPv6 Computers (Komputery w sieci LAN IPv6)

IPv6 Address (Adres IPv6) Adres IPv6 komputera w sieci lokalnej.

Name (if any) (Nazwa (jeśli istnieje)) Nazwa komputera powiązanego z adresem IPv6.

Ekran IPv6
My IPv6 Connection Type 
(Typ połączenia IPv6)

Kliknij, aby wybrać jeden z dostępnych typów 
połączenia z usługodawcą internetowym: Static IPv6 
(Statyczny adres IPv6), Auto (SLAAC/DHCPv6), 
PPPoE lub Link-local Only (Tylko połączenie 
lokalne). Należy wprowadzić wartość podaną przez 
usługodawcę internetowego.

LAN IPv6 Address Setting (Ustawienie adresu IPv6 w sieci LAN)

LAN IPv6 Link-Local Address (Adres 
połączenia lokalnego LAN IPv6)

Automatycznie przypisany lokalny adres IPv6.

Ekran Dynamic DNS (Dynamiczny DNS)
Dynamic DNS Settings (Ustawienia dynamicznego DNS)

Dynamic DNS (Dynamiczny DNS) Kliknij opcję On (Włącz) lub Off (Wyłącz), aby 
włączyć lub wyłączyć dynamiczny protokół DNS.

DNS (Domain Name System) Server 
(Serwer DNS)

DNS (system nazw domen) to system umożliwiający 
translację tekstowych nazw hostów na numeryczne 
adresy IP, które identyfikują każde urządzenie 
połączone z Internetem.

Host Name (Nazwa hosta) Nazwa hosta (domena) skonfigurowana lub 
wykupiona u dostawcy usługi DDNS.

Username (Email) 
(Nazwa użytkownika (e-mail))

Nazwa użytkownika (adres e-mail), umożliwiająca 
dostęp do konta usługi DDNS.

Password (Key) (Hasło (klucz)) 
i Verify Password (Key) 
(Potwierdź hasło (klucz))

Hasło dostępu do konta usługi DDNS.

Status (Stan) Wskazuje, czy router pomyślnie nawiązał połączenie 
z usługą DDNS i może aktualizować używany adres IP.
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Ustawienia zaawansowane — kategoria Wireless 

(Sieć bezprzewodowa) 

Opisy ekranów
Wireless Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej) — umożliwia zmienianie ustawień 
sieci bezprzewodowej oraz włączanie i wyłączanie opcji rozgłaszania identyfikatora SSID 
oraz opcji jakości usługi (WMM QoS).
Wi-Fi Protected Setup (Chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi) — umożliwia dodawanie do 
sieci nowych urządzeń bezprzewodowych za pomocą przycisku WPS lub kodu PIN. 
Umożliwia również generowanie nowego kodu PIN i przywracanie domyślnego kodu. 
Guest Access (Dostęp gościa) — umożliwia „gościnny”, ograniczony dostęp do pasm 
sieci bezprzewodowej 2,4 GHz i 5 GHz.
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Ekran Wireless Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)
Wireless 2,4 GHz (Sieć bezprzewodowa 2,4 GHz) i Wireless 5 GHz 
(Sieć bezprzewodowa 5 GHz)

Network Name (SSID) 
(Nazwa sieci 
(Identyfikator SSID))

Nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej.

Security Mode 
(Tryb zabezpieczeń)

Typ zabezpieczeń używanych w sieci bezprzewodowej.
Dostępne opcje: WEP (Wired Equivalent Privacy)-Personal, 
WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA/WPA2-Personal 
(ustawienie domyślne), WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise 
i WPA/WPA2-Enterprise.

Jeśli jako tryb sieci wybrano ustawienie 802.11n, 
zabezpieczenia typu WEP nie są dostępne. 
Typ zabezpieczeń WEP jest dostępny wyłącznie w trybach 
„802.11b only”, „802.11 g only” i „802.11 a only” oraz 
w przypadku używania trybów mieszanych („Mixed”). 

Network Key 
(Klucz sieciowy)

Hasło dostępu do sieci bezprzewodowej. 

W niektórych trybach Enterprise są wyświetlane dodatkowe 
pola: 
• Radius Server IP Address (Adres IP serwera Radius)
• Port (Port)
• Shared Secret (Klucz wspólny)

Network Mode 
(Tryb pracy w sieci)

Dla pasma 2,4 GHz domyślnym ustawieniem jest tryb Mixed 
802.11 b+g+n. Dla zapewnienia możliwie największej 
zgodności z urządzeniami i aplikacjami klienckimi nie należy 
zmieniać tego ustawienia. Inne dostępne tryby sieci: 
802.11b only, 802.11g only, 802.11n only, Mixed 802.11 b+g 
oraz Mixed 802.11 g+n.

Dla pasma 5 GHz domyślnym ustawieniem jest tryb Mixed 
802.11 a+n. Dla zapewnienia możliwie największej 
zgodności z urządzeniami i aplikacjami klienckimi nie należy 
zmieniać tego ustawienia. Inne dostępne tryby sieci: 
802.11a only oraz 802.11n only.

Channel Width 
(Szerokość kanału)

Ustawieniem domyślnym dla sieci 5 GHz jest 20/40 MHz 
(Auto). To ustawienie jest zalecane i należy z niego 
korzystać, o ile nie występują żadne problemy z łącznością. 
Domyślnym ustawieniem dla sieci 2,4 GHz jest 20 MHz. 

Channel (Kanał) Zaakceptuj ustawienie domyślne (Auto) albo wybierz kanał 
z listy rozwijanej.
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SSID Broadcast 
(Rozgłaszanie SSID)

Rozgłaszanie identyfikatora SSID (Service Set Identifier) 
umożliwia klientom bezprzewodowym identyfikowanie 
routera i nawiązywanie z nim połączenia. Opcja rozgłaszania 
identyfikatora SSID. 
Jest domyślnie włączona (ustawienie On). Wyłączenie opcji 
rozgłaszania SSID (ustawienie Off) stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie sieci.

WMM QoS WMM (Wi-Fi Multimedia) to standard definiowania jakości 
usługi (QoS) w sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi), 
ustalania priorytetu odpowiednio do przepustowości sieci 
oraz optymalizowania wydajności przesyłania sygnału 
audio i wideo. 

Dla opcji WMM QoS jest automatycznie wybierane 
ustawienie On (Włącz), kiedy wybrano tryb sieci 
zawierający protokół 802.11n. W takim wypadku tego 
ustawienia nie można zmieniać ręcznie. Jeśli zostanie 
wybrany tryb nie zawierający protokołu 802.11n, można 
wybrać ustawienie Off (Wyłącz) dla opcji WMM QoS.

Ekran Wi-Fi Protected Setup (WPS) 
(Chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi, WPS)
Add new wireless device into this network 
(Umożliwia dodanie nowego urządzenia  bezprzewodowego do sieci.)

Router/Access Point: 
PIN Code (Router/punkt 
dostępu: kod PIN)

Osobisty identyfikator uwierzytelniania typu WPS.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) (Chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi (WPS))

Enable WPS 
(Włącz funkcję WPS)

Umożliwia nawiązywanie bezpiecznych połączeń z innymi 
urządzeniami Wi-Fi obsługującymi funkcję WPS. Ta opcja 
jest domyślnie włączona.
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Ustawienia zaawansowane — kategoria LAN 

(Sieć lokalna)  

Ekran Guest Access (Dostęp gościa)
Wireless 2.4 GHz (Sieć bezprzewodowa 2,4 GHz) i Wireless 5 GHz 
(Sieć bezprzewodowa 5 GHz)

Guest Network SSID 
(Identyfikator SSID sieci 
gościa)

Zaakceptuj wartość domyślną albo wpisz inną nazwę dla 
pasm sieci bezprzewodowej. 

Security Mode 
(Tryb zabezpieczeń)

Domyślnym ustawieniem jest None (Brak). Jeśli dla opcji 
Security Mode (Tryb zabezpieczeń) wybrano ustawienie Off 
(Wyłącz), można wybrać z listy rozwijanej typ zabezpieczeń 
w celu ograniczenia uprawnień użytkowników 
korzystających z dostępu gościa:
• WPA/WPA2 - Personal
• WPA - Personal
• WPA2 - Personal

Network Key 
(Klucz sieciowy)

Hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.
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Opisy ekranów
Host and LAN Settings (Ustawienia hosta i sieci LAN) — na tym ekranie można 
sprawdzić lub zmienić nazwę hosta, maskę podsieci i adres IP w sieci LAN, a także 
włączyć przekazywanie DNS.
DHCP Server Settings (Ustawienia serwera DHCP) — umożliwia włączanie i wyłączanie 
serwera DHCP, który dynamicznie przydziela adresy IP komputerom lokalnym, kiedy 
urządzenie działa w trybie routera.
Device and Client Tables (Tabele urządzeń i klientów) — tabela klientów DHCP. Tabela 
zawiera listę wszystkich urządzeń przewodowych i bezprzewodowych podłączonych do 
routera. Urządzenia można także dodawać do tabeli ręcznie.

Ekran Host and LAN Settings (Ustawienia hosta i sieci LAN)
Host Name (Nazwa hosta)

Host Name (Nazwa hosta) Nazwa identyfikująca router w sieci.

IP Address (Adres IP)

LAN IP address 
(Adres IP LAN)

Adres IP routera w sieci (kiedy urządzenie działa w trybie 
routera).

Subnet Mask 
(Maska podsieci)

Maska podsieci określa, ile podsieci może istnieć w sieci 
lokalnej. Im większa liczba podsieci, tym mniej hostów 
może zawierać każda z nich.

Enable DNS Relay 
(Włącz przekazywanie 
DNS)

Włączenie tej opcji umożliwia klientom znajdującym się po 
stronie sieci LAN przekazywanie zapytań DNS do Internetu 
przez router. 

Ekran DHCP Server Settings (Ustawienia serwera DHCP)
DHCP Server (Serwer DHCP)

Enable DHCP Server 
(Włącz serwer DHCP)

Umożliwia włączenie serwera, który dynamicznie przydziela 
adresy IP komputerom w sieci lokalnej, kiedy urządzenie 
działa w trybie routera.

DHCP IP Address Range 
(Zakres adresów IP 
DHCP)

Zakres adresów IP, które serwer DHCP może przydzielać.

Local Domain Name 
(Nazwa domeny lokalnej)

Router może automatycznie dodawać domenę lokalną do 
żądań wysyłanych przez klientów. Ułatwia to wpisywanie 
często używanych domen internetowych, ponieważ nie 
ma potrzeby wprowadzania zawsze pełnego adresu. 
Na przykład, gdyby jako nazwę domeny lokalnej ustawić 
„wdc.com”, wówczas wprowadzenie samej tylko nazwy 
„sklep” w przeglądarce powodowałoby wysłanie żądania do 
strony „sklep.wdc.com”.

DHCP Lease Time 
(Czas dzierżawy DHCP)

Czas, przez jaki urządzenie lub komputer dzierżawi 
przydzielony mu adres IP. Jeśli klient nie odnowi dzierżawy 
przed upływem tego czasu, jego adres IP zostaje zwrócony 
do puli i może być wykorzystany przez inne urządzenia 
klienckie.
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Ustawienia zaawansowane — kategoria Storage 

(Magazyn danych) 

Opisy ekranów
Storage (Magazyn danych) — na tym ekranie można wprowadzić lub zmienić dane 
logowania oraz ustawienia magazynu danych. (Zobacz „Konfigurowanie zewnętrznego 
magazynu danych” na str. 27).
Safely Remove (Usuń bezpiecznie) — ten ekran umożliwia bezpieczne odłączanie 
dysków USB od portów USB routera.

Ekran Device and Client Tables (Tabele urządzeń i klientów)
DHCP Client Table (Tabela klientów DHCP)

IP Address (Adres IP) Adres IP urządzenia w sieci.

MAC Address 
(Adres MAC)

Unikatowy identyfikator dodawanego urządzenia.

Device Name 
(Nazwa urządzenia)

Nazwa urządzenia przyłączonego do sieci.

Lease Time 
(Czas dzierżawy)

Czas, jaki pozostał do wygaśnięcia dzierżawy adresu 
IP klienta.

Manual Add Device (Dodaj urządzenie ręcznie)

IP address (Adres IP) Adres IP urządzenia dodawanego do sieci.

MAC Address 
(Adres MAC)

Unikatowy identyfikator dodawanego urządzenia.

Device Name 
(Nazwa urządzenia)

Nazwa przypisana do urządzenia.
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Ekran Storage (Magazyn danych)
Share function for storage (Funkcja udostępniania magazynu danych)

Storage 
(Magazyn danych)

Port USB w routerze, do którego jest podłączone 
urządzenie magazynujące.

Share (Udział) Usługa udostępniania plików urządzeniom klienckim w sieci 
lokalnej za pomocą protokołu SAMBA.

DLNA (Digital Living 
Network Alliance)

Umożliwia odtwarzanie multimediów w sieciowych 
odtwarzaczach multimediów.

iTunes Umożliwia strumieniowe odtwarzanie muzyki w innych 
urządzeniach obsługujących serwer iTunes.

FTP Umożliwia przesyłanie plików w sieci za pomocą protokołu 
transferu plików (FTP).

Show/Hide (Pokaż/Ukryj)

Storage Port 
(Port magazynu danych)

Kliknij przycisk Show (Pokaż), aby wyświetlić numer portu, 
do którego jest przyłączone urządzenie magazynujące. 
Router My Net N600 ma jeden port USB, a routery My Net 
N750 i My Net N900 są wyposażone w dwa porty USB.

Device Name 
(Nazwa urządzenia)

Po kliknięciu przycisku Show (Pokaż) zostanie wyświetlona 
nazwa urządzenia magazynującego.

Set up access permission for storage (Konfigurowanie uprawnień dostępu do 
magazynu danych)

User Account 
(Konto użytkownika)

Zaznacz, aby włączyć uwierzytelnianie użytkowników 
korzystających z udziałów i usług.

Public Share 
(Udział publiczny)

Zaznacz, aby włączyć publiczny dostęp do udziałów i usług 
bez uwierzytelniania. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona.

Username 
(Nazwa użytkownika)

Aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym, wpisz nazwę 
użytkownika, któremu jest przyznawany dostęp do udziału.

Password (Hasło) Wpisz hasło użytkownika, któremu jest przyznawany dostęp 
do udziału prywatnego.

Ekran Safely Remove (Bezpieczne usuwanie)
Remove the storage safely (Odłącz magazyn danych bezpiecznie)

Storage Port (Port 
magazynu danych)

Numer portu, do którego jest przyłączone urządzenie 
magazynujące. Router My Net N600 ma jeden port USB, 
a routery My Net N750 i My Net N900 są wyposażone 
w dwa porty USB.

Device Name 
(Nazwa urządzenia)

Nazwa urządzenia magazynującego.

Przycisk Eject (Odłącz) Kliknij przycisk po prawej stronie nazwy urządzenia USB 
w tabeli, aby bezpiecznie odłączyć dysk USB.
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Kategoria Security (Zabezpieczenia)

Opisy ekranów
Firewall (Zapora internetowa) — umożliwia skonfigurowanie zapory internetowej na 
routerze w celu blokowania ruchu przychodzącego lub wychodzącego na podstawie 
adresów IP i/lub portów
DMZ (Strefa zdemilitaryzowana) — skonfigurowanie strefy DMZ (zdemilitaryzowanej) 
umożliwia wyznaczenie komputera, do którego będzie możliwy bezpośredni dostęp 
z Internetu, mimo że znajdują się za zaporą internetową routera. Do strefy DMZ 
przypisuje się zwykle serwery WWW i FTP.
Jeden komputer w sieci lokalnej można oznaczyć jako komputer znajdujący się „poza” 
routerem. W tym celu należy dodać taki komputer do strefy zdemilitaryzowanej (DMZ). 
Pozwala to używać na tym komputerze aplikacji, które nie działają prawidłowo, jeśli nie są 
połączone z Internetem bezpośrednio.

Uwaga:  Ustawienia zapory internetowej i reguły przekierowywania portów mają 
wyższy priorytet niż ustawienie hosta DMZ.

MAC Filter (Filtr adresów MAC) — umożliwia kontrolę dostępu do sieci na podstawie 
adresów MAC urządzeń klienckich. Adres MAC jest unikatowym identyfikatorem 
przypisanym przez producenta urządzenia. 

Ważne:  Ze względu na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa tego ustawienia 
należy używać tylko w ostateczności. 
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Parental Controls (Kontrola rodzicielska) — umożliwia ograniczenie dostępu do 
określonych stron internetowych lub w określonych godzinach. Zobacz „Konfigurowanie 
kontroli rodzicielskiej” na str. 60.

Ekran Firewall (Zapora internetowa)
Create Firewall Rules (Utwórz reguły zapory internetowej)

Name (Nazwa) Nazwa reguły zapory.

Source (Źródło) Sieć lokalna (LAN) lub Internet (WAN).

Source IP Range 
(Zakres źródłowych 
adresów IP)

Zakres adresów IP, z których pochodzi ruch internetowy.

Protocol (Protokół) Protokół stosowany do reguły zapory. Dostępne opcje: 
All (Wszystko), TCP, UDP i ICMP.

Action (Działanie) Z listy rozwijanej wybierz, czy zapora ma zezwalać na ruch 
przychodzący lub wychodzący, czy ma go blokować.

Destination 
(Lokalizacja docelowa)

Sieć lokalna (LAN) lub Internet (WAN).

Destination IP Range 
(Zakres docelowych 
adresów IP)

Zakres adresów IP, z do których jest wysyłany ruch 
internetowy. 

Port Range (Zakres 
portów)

Zakres portów stosowany do reguły zapory.

Ekran DMZ (Strefa DMZ)
DMZ Host (Host DMZ)

Enable DMZ 
(Włącz strefę DMZ)

Wybierz ustawienie On (Włączone), aby włączyć strefę 
zdemilitaryzowaną (DMZ).

DMZ IP Address 
(Adres IP strefy DMZ)

Jeśli strefa DMZ jest włączona, wybierz komputer z listy 
i kliknij podwójne strzałki, aby wprowadzić jego adres IP. 
Możesz także wpisać adres IP odpowiedniego komputera 
ręcznie.

Ekran MAC Filter (Filtr adresów MAC)
MAC Filtering Rules (Reguły filtrowania adresów MAC)

Lista rozwijana MAC 
Filtering (Filtrowanie 
adresów MAC)

Domyślnym ustawieniem jest Turn MAC Filtering OFF 
(WYŁĄCZ filtrowanie adresów MAC). Pozostałe opcje:
• Turn MAC Filtering ON and DENY computers listed to 

access the network (WŁĄCZ filtrowanie adresów MAC 
i ODMÓW wyświetlonym komputerom dostępu do sieci).

• Turn MAC Filtering ON and ALLOW computers listed to 
access the network (WŁĄCZ filtrowanie adresów MAC 
i ZEZWÓL wyświetlonym komputerom na dostęp do sieci.).

Active (Aktywne) Stan wpisu filtrowania adresów MAC.
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MAC Address 
(Adres MAC)

Unikatowy identyfikator filtrowanego urządzenia w sieci 
lokalnej.

Podwójne strzałki Po wybraniu komputera z listy klientów DHCP kliknięcie 
podwójnych strzałek powoduje wprowadzenie adresu 
MAC tego komputera w polu MAC Address (Adres MAC).

DHCP Client List 
(Lista klientów DHCP)

Lista komputerów i urządzeń, które są obecnie połączone 
z routerem.

Computer Name 
(Nazwa komputera)

Nazwa przypisana do komputera, ułatwiająca jego 
identyfikację. Kliknięcie nazwy komputera powoduje 
wprowadzenie adresu MAC komputera w odpowiednim polu.

Ekran Internet Security & Parental Control 
(Zabezpieczenia internetowe i kontrola rodzicielska)
Parental Control (Kontrola rodzicielska)

Enable parental control 
(Włącz kontrolę 
rodzicielską)

Kliknij przycisk, aby wybrać ustawienie On (Włączone). 

Router location 
(Lokalizacja routera)

1.  Z listy rozwijanej wybierz region, w którym jest 
użytkowany router.

-  USA
-  EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka)
-  APAC (Kraje Azji i Pacyfiku)

2.   Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Router Registration (Parental Controls) (Rejestracja routera — kontrola 
rodzicielska)

Email address 
(Adres e-mail)

Adres e-mail umożliwiający dostęp do ustawień kontroli 
rodzicielskiej.

Password (Hasło) Hasło umożliwiające dostęp do ustawień kontroli rodzicielskiej.

Device Information (Informacje o urządzeniu)

Active (Aktywne) Zaznacz, aby włączyć kontrolę rodzicielską powiązanego 
komputera lub urządzenia.

Device Name 
(Nazwa urządzenia)

Nazwa przypisana do komputera lub urządzenia w sieci.

MAC Address 
(Adres MAC)

Unikatowy identyfikator przypisany do urządzenia przez 
producenta.

Ekran DMZ (Strefa DMZ)
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Kategoria Additional Features (Dodatkowe funkcje) 

(N600 i N750)

(N900)
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Opisy ekranów
Port Forwarding (Przekierowywanie portów) — umożliwia otwarcie wybranych portów 
lub zakresów portów w routerze. Dane przychodzące do tych portów będą kierowane do 
określonego komputera w sieci. To ustawienie dotyczy wyłącznie połączenia z Internetem.
ALG — umożliwia włączanie i wyłączanie konfiguracji bramy na poziomie aplikacji (ALG). 
Jeśli ta funkcja jest włączona, zapora internetowa automatycznie tworzy tymczasowe 
reguły dla wykrytych klientów niektórych protokołów, takich jak PPTP, IPSec lub SIP.
Routing — umożliwia zdefiniowanie statycznych tras do określonych lokalizacji 
docelowych.
FasTrack QoS — (routery My Net N600 i N750) umożliwia skonfigurowanie funkcji 
jakości usługi (QoS) z technologią WD FasTrack QoS. Mechanizm ten poprawia działanie 
aplikacji multimedialnych i gier internetowych dzięki zwiększaniu priorytetu ruchu tych 
aplikacji kosztem innych rodzajów ruchu, np. związanego z przeglądaniem stron 
internetowych. Do ustalania priorytetów aplikacji służą reguły QoS.
FasTrack Plus QoS (router My Net N900) — umożliwia skonfigurowanie funkcji 
FasTrack Plus QoS z technologią WD FasTrack Plus QoS. Technologia ta poprawia 
działanie gier internetowych przez przydzielenie im wyższego priorytetu kosztem innych 
rodzajów ruchu sieciowego, na przykład związanego z przeglądaniem stron internetowych 
czy przesyłaniem plików (FTP).
Enhanced WMM (router My Net N900) — Funkcja jakości usługi (QoS) w sieci Wi-Fi dla 
multimediów (Wi-Fi Multimedia). Funkcja QoS ustala priorytet ruchu w punktach dostępu 
do sieci Wi-Fi i optymalizuje wykorzystanie zasobów sieciowych przez różne aplikacje. 
Network UPnP (UPnP w sieci) — umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji Plug and Play 
dla sieciowych urządzeń „peer to peer”.

Ekran Port Forwarding (Przekierowywanie portów)
Port Forwarding Rules (Reguły przekierowywania portów)

Enabled (Włączone) Zaznacz, aby włączyć regułę przekierowywania portów 
Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć regułę.

Application Name 
(Nazwa aplikacji)

Z listy rozwijanej wybierz aplikację, której dane mają być 
kierowane do klienta w sieci lokalnej. Kliknij podwójne strzałki, 
aby automatycznie wypełnić pola Name (Nazwa), Internal 
Port (Port wewnętrzny), External Port (Port zewnętrzny) 
i Protocol (Protokół).

External Port Range 
(Zakres portów 
zewnętrznych)

Wpisz port lub porty, które mają być przekierowywane 
z interfejsu WAN (internetowego). Po wybraniu aplikacji 
z listy rozwijanej porty są wprowadzane automatycznie.

Protocol (Protokół) Wybierz protokół, który ma być przekierowywany. Dostępne 
opcje: All (Wszystko), TCP i UDP. Po wybraniu aplikacji z listy 
rozwijanej protokół jest wybierany automatycznie.

IP Address (Adres IP) Adres IP zostanie wprowadzony automatycznie po 
wybraniu komputera z listy rozwijanej Computer Name 
(Nazwa komputera). Adres można również wprowadzić 
ręcznie.
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Computer Name 
(Nazwa komputera)

Urządzenie w sieci lokalnej, do którego będzie stosowana 
reguła. Kliknij podwójne strzałki, aby wypełnić pole 
IP Address (Adres IP).

Internal Port Range 
(Zakres portów 
wewnętrznych)

Wpisz port lub porty klienta w sieci LAN, do którego mają być 
kierowane dane. Po wybraniu aplikacji z listy rozwijanej porty 
są wprowadzane automatycznie.

Ekran ALG
Application Level Gateway (ALG) Configuration (Konfiguracja bramy na 
poziomie aplikacji) (ALG)

Protokół PPTP (Point-to-
Point Tunneling Protocol)

Wybierz ustawienie On (Włączone; ustawienie domyślne) dla 
opcji PPTP ALG, jeśli nawiązujesz połączenie telefoniczne 
z siecią firmową przez Internet za pomocą klienta PPTP. 

IPSec (VPN) Wybierz ustawienie On (Włączone; ustawienie domyślne) dla 
opcji IPSec ALG, jeśli nawiązujesz połączenie telefoniczne 
z siecią firmową przez Internet za pomocą klienta IPSec.

Protokół SIP 
(Session Initiation 
Protocol)

Protokół sygnalizacyjny używany w telefonii internetowej. 
Wybierz ustawienie On (Włączone; ustawienie domyślne) dla 
opcji SIP ALG , jeśli korzystasz z usług telefonii internetowej 
(VoIP).

Ekran Routing (Routing)
Route List (Lista tras)

Active (Aktywne) Zaznacz pole wyboru, aby włączyć trasę.

Name (Nazwa) Wpisz nazwę trasy.

Interface (Interfejs) Wybierz interfejs dla trasy: WAN lub LAN. 

Destination IP 
(Docelowy adres IP)

Adres IP lub sieć, do której będą wysyłane dane.

Netmask (Maska sieci) Wpisz maskę sieci docelowego adresu IP, aby określić sieć 
docelową.

Gateway (Brama) Wpisz adres IP bramy, przez którą ten router jest dostępny. 
Adres IP bramy musi także być dostępny z tego routera.
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Ekran FasTrak QoS (routery My Net N600/My Net N750)
Enable QoS (Włącz QoS)

Enable QoS 
(Włącz QoS)

Umożliwia włączanie i wyłączanie aplikacji sterującej jakością 
usługi (QoS), która nadaje priorytet różnym aplikacjom 
klienckim i różnym typom ruchu internetowego.

QoS Setup (Konfiguracja QoS)

Uplink Speed (Szybkość 
łącza wychodzącego)

Szybkość (w Kb/s), z jaką router może przesyłać dane do 
usługodawcy internetowego. Ustawienie Auto (domyślne) 
powoduje, że router automatycznie wykrywa szybkość łącza. 
Można również wybrać jedną z wartości na liście rozwijanej 
albo wprowadzić własną wartość. To ustawienie decyduje 
o sposobie przydzielania priorytetów do poszczególnych 
rodzajów ruchu internetowego.

FasTrack Rules 
(Reguły FasTrack)

Kliknij przycisk Restore Default (Przywróć domyślne), 
aby przywrócić domyślne nazwy i priorytety.

Classification Rules (Reguły klasyfikacji)

Name (Nazwa) Nazwa określonego wpisu klasyfikacji usługi klub klienta.

Priority (Priorytet) Aby utworzyć regułę, określ priorytet, z jakim aplikacja lub 
urządzenie będzie wysyłać i odbierać dane za pośrednictwem 
sieci. Priorytet jest wartością względną w stosunku do innych 
aplikacji i urządzeń. Domyślnym ustawieniem jest 1-Highest 
(Najwyższy).

Type (Typ) Z listy rozwijanej wybierz opcję określającą, czy regułą 
dotyczy podłączonego urządzenia czy aplikacji.

Detail (Szczegóły) • Dla reguł dotyczących urządzeń: określ adres IP w sieci 
LAN i/lub zdalne adresy IP oraz protokoły. 

• Dla reguł dotyczących aplikacji: określ port początkowy 
i końcowy oraz protokół. 

• Dostępne opcje: TCP, UDP i Both (Oba).

Ikona Delete (Usuń) Kliknij, aby usunąć wpis.
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FasTrack Plus QoS (router My Net N900)
Enable FasTrack Plus QoS (Włącz funkcję FasTrack Plus QoS)

Enable FasTrack Plus 
QoS (Włącz funkcję 
FasTrack Plus QoS)

Umożliwia włączanie i wyłączanie aplikacji sterującej jakością 
usługi (QoS), która nadaje priorytet różnym aplikacjom 
klienckim i różnym typom ruchu internetowego.

WAN Uplink Speed (Szybkość łącza WAN)

Set Uplink Speed at 
(Ustaw szybkość łącza)

Szybkość (w Kb/s), z jaką router może przesyłać dane do 
usługodawcy internetowego. Ustawienie Auto (domyślne) 
umożliwia automatyczne wykrycie szybkości łącza. Można 
także wybrać wartość z listy rozwijanej lub wprowadzić 
własną. To ustawienie decyduje o sposobie przydzielania 
priorytetów do poszczególnych rodzajów ruchu 
internetowego.

Classification Rules (Reguły klasyfikacji)

Name (Nazwa) Nazwa określonego wpisu klasyfikacji usługi klub klienta.

Priority (Priorytet) Aby utworzyć regułę, określ priorytet, z jakim aplikacja lub 
urządzenie będzie wysyłać i odbierać dane za pośrednictwem 
sieci. Priorytet jest wartością względną w stosunku do innych 
aplikacji i urządzeń. Domyślnym ustawieniem jest 1-Highest 
(Najwyższy). 

Protocol (Protokół) Protokół internetowy używany do przesyłania danych. 
Wybierz opcję TCP lub UDP.

Local IP Range (Zakres 
lokalnych adresów IP)

Zakres adresów IP urządzeń w sieci lokalnej, do których ma 
być stosowana reguła.

Local Port Range 
(Zakres portów 
lokalnych)

Zakres portów aplikacji w sieci lokalnej, do których ma być 
stosowana reguła.

Remote IP Range 
(Zakres zdalnych 
adresów IP)

Zakres adresów IP usług internetowych, do których ma być 
stosowana reguła.

Remote Port Range 
(Zakres portów zdalnych)

Zakres portów usług internetowych, do których ma być 
stosowana reguła.
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Ekran Enhanced WMM (router My Net N900)
Enhanced WMM Setup (Konfiguracja funkcji Enhanced WMM)

Enable Enhanced WMM 
(Włącz funkcję 
Enhanced WMM)

Funkcja Enhanced WMM jest domyślnie włączona. Ta funkcja 
umożliwia nadawanie priorytetów różnym aplikacjom 
bezprzewodowym (WI-Fi) korzystającym z sieci.

Classification Rules (Reguły klasyfikacji)

Name (Nazwa) Nazwa określonego wpisu klasyfikacji usługi klub klienta.

Priority (Priorytet) Aby utworzyć regułę, określ priorytet, z jakim aplikacja lub 
urządzenie będzie wysyłać i odbierać dane za pośrednictwem 
sieci. Priorytet jest wartością względną w stosunku do innych 
aplikacji i urządzeń. Domyślnym ustawieniem jest 1-Highest 
(Najwyższy). 

Protocol (Protokół) Protokół internetowy używany do przesyłania danych. 
Wybierz opcję TCP lub UDP.

Local IP Range (Zakres 
lokalnych adresów IP)

Zakres adresów IP urządzeń w sieci lokalnej, do których ma 
być stosowana reguła.

Local Port Range 
(Zakres portów 
lokalnych)

Zakres portów aplikacji w sieci lokalnej, do których ma być 
stosowana reguła.

Remote IP Range 
(Zakres zdalnych 
adresów IP)

Zakres adresów IP usług internetowych, do których ma być 
stosowana reguła.

Remote Port Range 
(Zakres portów zdalnych)

Zakres portów usług internetowych, do których ma być 
stosowana reguła.

Ekran Network UPnP (UPnP w sieci)
UPnP

UPnP IGD (Urządzenie 
bramy internetowej)

Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji Universal Plug and 
Play dla urządzeń sieciowych.
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Kategoria Admin (Administracja) 

Opisy ekranów
Administrator — konto administratora używane do zarządzania interfejsem routera. 
Administrator ma pełny dostęp do konfiguracji routera (odczyt i zapis), a także może 
tworzyć hasła. Domyślnym hasłem jest ciąg password. Hasło to należy zmienić, 
aby zabezpieczyć router. Zobacz „Zmienianie hasła administratora” na str. 67.
Time Settings (Ustawienia godziny) — umożliwia konfigurowanie i aktualizowanie 
bieżącej godziny w routerze ręcznie lub automatycznie za pomocą protokołu NTP 
(Network Time Protocol).
Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) — umożliwia sprawdzanie 
dostępności i pobieranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego routera.
System — umożliwia zapisywanie ustawień konfiguracji na dysku twardym, wczytywanie 
ustawień konfiguracji oraz przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych.
Connection Check (Sprawdzanie połączenia) — umożliwia wykonywanie testów ping 
w celu sprawdzenia, czy istnieje połączenie między routerem a określonym hostem 
sieciowym lub internetowym.
Registration (Rejestracja) — router należy zarejestrować, jeśli czynność ta nie została 
jeszcze wykonana. Zarejestrowanie produktu umożliwia otrzymywanie powiadomień 
o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego oraz innych ważnych informacji od firmy WD.
Log (Dziennik) — umożliwia wyświetlanie i zapisywanie dzienników generowanych przez 
router.
Language (Język) — ustawienia języka interfejsu.
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Device Mode (Tryb urządzenia) — umożliwia określenie czy router ma działać w trybie 
routera czy w trybie ekstendera. Kiedy router jest używany jako punkt dostępu, tryb 
ekstendera umożliwia dodanie łączności bezprzewodowej do istniejącej sieci. Pozwala to 
zapewnić dostęp do Internetu z każdego komputera w domu.

Ekran Administrator
Admin Password (Hasło administratora)

Original Password 
(Pierwotne hasło)

Wpisz istniejące hasło dostępu do konta administratora. Hasłem 
domyślnym jest password (małymi literami).

New Password 
(Nowe hasło) i Verify New 
Password (Potwierdź nowe 
hasło)

Wpisz nowe hasło w obu polach.

Administration (Administracja)

Enable HTTPS Server 
(Włącz serwer HTTPS)

Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć używanie protokołu Hypertext 
Transfer Protocol Secure (HTTPS). Protokół ten jest 
połączeniem protokołów Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 
i SSL/TLS. Protokół HTTPS szyfruje przesyłane informacje 
i umożliwia bezpieczną identyfikację połączeń sieci WWW 
w routerze.

Remote Management (Zarządzanie zdalne)

Enable Remote 
Management (Włącz 
zdalne zarządzanie)

Kliknij, aby umożliwić użytkownikom zarządzanie routerem ze 
zdalnej lokalizacji.

Remote Admin Port 
(Port administracji zdalnej)

Wybrany port będzie używany do połączeń administracji zdalnej. 
Domyślnie jest używany port 8080. Port administracji zdalnej nie 
może należeć do żadnego zakresu portów zewnętrznych 
zdefiniowanych w regułach przekierowywania portów.

Use HTTPS (Użyj HTTPS) Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć używanie protokołu HTTPS 
(połączenia bezpiecznego) do zdalnego zarządzania routerem. 

Ekran Time Settings (Ustawienia godziny)
Time and Date Configuration (Konfiguracja daty i godziny)

Time (Godzina) Bieżąca data i godzina w lokalizacji routera.

Time Zone 
(Strefa czasowa)

Strefa czasowa, w której znajduje się router.

Enable Daylight Saving 
(Włącz zmianę czasu)

Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć uwzględnianie zmiany czasu na 
czas letni.

Daylight Saving Offset 
(Przesunięcie zmiany 
czasu)

Jeśli funkcja zmiany czasu jest włączona, wybierz z listy 
rozwijanej przesunięcie, czyli wartość, o jaką czas jest zmieniany 
podczas przechodzenia z czasu zimowego na letni. Wartość 
przesunięcia jest dodawana do bieżącej godziny w wybranej 
strefie czasowej i należy ją podać w formacie 24-godzinnym.

/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
/wiki/Transport_Layer_Security
/wiki/Transport_Layer_Security
/wiki/Transport_Layer_Security
/wiki/Web_server
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Daylight Saving Dates 
(Daty zmiany czasu)

Jeśli funkcja zmiany czasu jest włączona, wybierz z listy 
rozwijanej miesiąc, tydzień, dzień tygodnia oraz godzinę, kiedy 
w Twojej strefie czasowej następuje przejście z czasu zimowego 
na letni i z letniego na zimowy.

Automatic Time and Date Configuration (Automatyczna konfiguracja daty i godziny)

Network Time Protocol 
Function (Funkcja NTP)

Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć używanie protokołu Network 
Time Protocol (NTP).

Adding User Defined NTP 
Server (Dodawanie 
serwera NTP użytkownika)

Umożliwia dodanie serwerów NTP, z którymi router ma 
synchronizować czas.

NTP Server Used 
(Używany serwer NTP)

Z listy rozwijanej wybierz serwer NTP, który ma być używany.

Ekran Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania 
sprzętowego)
Firmware Information (Informacje o oprogramowaniu sprzętowym)

Current Firmware Version 
(Bieżąca wersja 
oprogramowania 
sprzętowego)

Aktualnie zainstalowana wersja oprogramowania sprzętowego 
routera.

Current Firmware Date 
(Data bieżącej wersji 
wersja oprogramowania 
sprzętowego)

Data bieżącej wersji wersja oprogramowania sprzętowego.

Check Online Now for 
Latest Firmware Version 
(Sprawdź, czy jest 
dostępna aktualizacja 
oprogramowania 
sprzętowego)

Kliknij przycisk Update Now (Aktualizuj teraz), aby zainstalować 
najnowszą dostępną wersję oprogramowania sprzętowego.

Firmware Upgrade from a File (Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego z pliku)

Select a File to Upgrade 
(Wybierz plik do 
uaktualnienia)

Uwaga: Producent zaleca aktualizowania oprogramowania sprzętowego 
z pliku tylko wtedy, kiedy router jest przewodowo połączony 
z komputerem.

Dostępne są dwie opcje:
1.  Kliknij przycisk Choose a File (Wybierz plik) i wybierz plik 

aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
2.  Jeśli plik jest dostępny, wykonaj jedną z następujących 

czynności:

-  Kliknij przycisk Upload (Prześlij), aby zaktualizować 
oprogramowanie sprzętowe.

-  Zaznacz plik, zapisz go, a następnie kliknij przycisk 
Upload (Prześlij), aby zaktualizować oprogramowanie 
sprzętowe routera. 

Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego, należy skontaktować się z działem pomocy 
technicznej firmy WD pod adresem http://support.wdc.com.

http://support.wdc.com
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Ekran System
Save and Restore Settings (Zapisz i przywróć ustawienia)

Save settings to a file 
(Zapisz ustawienia w pliku)

Kliknij przycisk Save Configuration (Zapisz konfigurację). 
Bieżąca konfiguracja routera zostanie pobrana na komputer.

Restore Settings from a 
File (Przywróć ustawienia 
z pliku)

Aby przywrócić ustawienia z pliku, kliknij przycisk Choose File 
(Wybierz plik) i wybierz odpowiedni plik. Kliknij przycisk Restore 
Configuration (Przywróć konfigurację).

Reset to Factory Default 
Settings (Przywróć 
ustawienia domyślne)

Aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne routera, kliknij 
przycisk Reset (Resetuj).

Reboot the router 
(Uruchom router ponownie)

Kliknij przycisk Reboot (Uruchom ponownie).

Logout (Wyloguj)

Logout (Wyloguj) Kliknij przycisk Logout (Wyloguj).

Ekran Connection Check (Sprawdzanie połączenia)
Ping Test (Test ping)

Host Name or IP Address 
(Nazwa lub adres IP hosta)

Wpisz nazwę lub adres IP komputera, który chcesz odszukać 
w sieci. Kliknij przycisk Ping. 

Ping Result 
(Wynik testu ping)

Wyświetla wynik testu. Wynik wskazuje, czy router może 
nawiązać łączność z hostem o podanej nazwie lub adresie IP.

Ekran Registration (Rejestracja)
Language (Rejestracja)

First Name (Imię), Last 
Name (Nazwisko), Email 
Address (Adres e-mail)

Wpisz swoje imię, nazwisko i adres e-mail. Kliknij przycisk 
Register (Zarejestruj).

Ekran Log (Dziennik)
Save Log File (Zapisz plik dziennika)

Umożliwia zapisanie pliku 
dziennika na lokalnym 
dysku twardym.

Po wygenerowaniu pliku dziennika systemowego kliknij przycisk 
Save (Zapisz).

Log Level (Poziom dziennika)

Log Level 
(Poziom dziennika)

Z listy rozwijanej wybierz poziom ważności alertów, które mają 
się znaleźć w wygenerowanym dzienniku. Dostępne opcje: 
Debug (Debugowanie), Notice (Uwaga) i Warning (Ostrzeżenie).
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System Log Status (Stan dziennika systemowego)

Log Type (Typ dziennika) Z listy rozwijanej wybierz typ dziennika, który chcesz 
wygenerować. Dostępne opcje: System, Attack (Atak) 
i Drop (Porzucone). Opcją domyślną jest dziennik systemowy.

Log Table (Tabela dziennika)

Log Table 
(Tabela dziennika)

Kliknij karty aby wyświetlić strony dziennika, które chcesz 
przejrzeć. Możesz także odświeżyć wyświetlaną tabelę.

Ekran Language (Język)
Language (Język)

Select language 
(Wybierz język)

Z listy rozwijanej wybierz język, w którym ma być wyświetlany 
interfejs użytkownika.

Ekran Device Mode (Tryb urządzenia)
Device Mode (Tryb urządzenia)

Mode (Tryb) Z listy rozwijanej wybierz tryb pracy routera: Router Mode 
(Tryb routera) lub Extender Mode (Tryb ekstendera). Urządzenie 
działające w trybie ekstendera umożliwia dodanie sieci 
bezprzewodowej do istniejącej już sieci lub rozszerzenie jej 
zasięgu.

LAN Connection Type 
(Typ połączenia LAN)

Ta lista rozwijana jest wyświetlana, jeśli wybrano tryb 
ekstendera. Dostępne opcje: Static IP (Statyczny adres IP) 
i Dynamic IP (Dynamiczny adres IP, DHCP). W przypadku 
wybrania opcji Static IP (Statyczny adres IP) zostaną 
wyświetlone dodatkowe pola.

LAN IP address 
(Adres IP LAN)

Adres IP urządzenia, które jest konfigurowane jako ekstender. 
Podany adres IP musi należeć do tej samej sieci co istniejący 
router.

Subnet Mask 
(Maska podsieci)

Maska podsieci określa, ile podsieci może istnieć w sieci 
lokalnej. Im większa liczba podsieci, tym mniej hostów może 
zawierać każda z nich.

Default Gateway 
(Brama domyślna)

Adres IP routera, z którym jest podłączony router działający 
w trybie ekstendera.

Primary DNS Server 
(Podstawowy serwer DNS)

Adres podstawowego serwera DNS określa i konfiguruje 
usługodawca internetowy (ISP). Adres ten można znaleźć 
w routerze głównym albo uzyskać od usługodawcy internetowego.

Secondary DNS Server 
(Pomocniczy serwer DNS)

Adres pomocniczego serwera DNS określa i konfiguruje 
usługodawca internetowy (ISP). Należy wprowadzić wartość 
podaną przez usługodawcę internetowego.
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Wykonywanie zadań zaawansowanych
W tym rozdziale przedstawiono najważniejsze zadania administracyjne związane 
z konfigurowaniem routera My Net i zarządzaniem nim. Rozdział zawiera następujące 
tematy:

Włączanie dostępu gościa
Konfigurowanie kontroli rodzicielskiej
Zmienianie hasła administratora
Otwieranie plików przechowywanych na podłączonym dysku USB
Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego routera
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych routera
Ponowne uruchamianie routera
Używanie routera jako punktu dostępu
Konfigurowanie protokołu UPnP
Włączanie przekierowywania portów
Otwieranie programu My Net View

Włączanie dostępu gościa 
Włączenie dostępu gościa umożliwia zezwolenie innym osobom na korzystanie 
z Internetu bez udzielania im dostępu do wewnętrznej sieci domowej.
Aby włączyć dostęp gościa:
1.  Kliknij ikonę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), a następnie kliknij 

ikonę Wireless (Sieć bezprzewodowa). Zostanie wyświetlony ekran Wireless/Guest 
Access (Sieć bezprzewodowa/Dostęp gościa).

2.   Kliknij kartę Guest Access (Dostęp gościa).

6
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3.   Kliknij przycisk On/Off (Włącz/Wyłącz) aby włączyć lub wyłączyć dostęp gościa 
osobno dla pasma bezprzewodowego 2,4 GHz i dla pasma 5 GHz.

4.   Określ następujące ustawienia:

5.   Kliknij przycisk Save (Zapisz). 

Konfigurowanie kontroli rodzicielskiej 

Rejestrowanie kontroli rodzicielskiej
Skonfigurowanie funkcji kontroli rodzicielskiej w routerze pozwala ograniczyć dostęp 
do określonych stron internetowych lub określonej zawartości, a także blokować lub 
udostępniać połączenie internetowe w określonych godzinach. Kontrolę rodzicielską 
można skonfigurować na poziomie głównym, stosowanym do wszystkich urządzeń 
połączonych z routerem, albo osobno dla każdego z urządzeń. Aby włączyć funkcję 
kontroli rodzicielskiej, należy zarejestrować router.

Ustawienie Opis

Guest Network SSID 
(Identyfikator SSID 
sieci gościa)

Zaakceptuj wartość domyślną albo wpisz inną nazwę dla 
pasm sieci bezprzewodowej.

Security Mode 
(Tryb zabezpieczeń)

Domyślnym ustawieniem jest None (Brak). Aby zezwolić 
gościom na ograniczony dostęp do sieci, wybierz z listy 
rozwijanej typ zabezpieczeń:
• WPA - Personal
• WPA2 - Personal
• WPA/WPA2 - Personal

Network Key 
(Klucz sieciowy)

Utwórz hasło dostępu dla użytkowników gościnnych, 
zapobiec korzystaniu z sieci przez nieupoważnione osoby.
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Aby skonfigurować funkcję kontroli rodzicielskiej:
1.  Kliknij ikonę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), a następnie kliknij 

ikonę Security (Zabezpieczenia). Zostanie wyświetlony ekran Security/Parental 
Controls (Zabezpieczenia/Kontrola rodzicielska).

2.   Kliknij kartę Parental Controls (Kontrola rodzicielska).
3.   Kliknij przycisk Enable parental control (Włącz kontrolę rodzicielską), aby wybrać 

ustawienie On (Włączone). Zostanie wyświetlony ekran (Zabezpieczenia/Kontrola 
rodzicielska).

4.   Dla opcji Device location (Lokalizacja urządzenia) wybierz region, w którym jest 
użytkowany router.

5.   Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Na ekranie zostaną wyświetlone opcje 
umożliwiające zarejestrowanie routera oraz korzystających z niego urządzeń. 

6.   W sekcji Router Registration (Rejestracja routera) wpisz swój adres e-mail i kliknij 
przycisk Register Router (Zarejestruj router). Po zarejestrowaniu routera otwórz 
wiadomość przesłaną na Twój adres e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
zamieszczonymi w tej wiadomości, aby potwierdzić i ukończyć rejestrację routera 
w usłudze kontroli rodzicielskiej. Kontrola rodzicielska zostanie włączona około 
15 minut po potwierdzeniu rejestracji. 
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7.   Na ekranie Policy Management (Zarządzanie zasadami) wpisz swoje hasło i kliknij 
przycisk Login (Zaloguj się). 

8.   Zostanie wyświetlony ekran główny kontroli rodzicielskiej.

9.   W tabeli Device Information (Informacje o urządzeniach) wybierz urządzenie, 
do którego chcesz stosować kontrolę rodzicielską.

10. Kliknij przycisk Register Device (Zarejestruj urządzenie) na dole ekranu. 
11. Kliknij łącze WD Internet Parental Controls Policy Management (Zarządzanie 

zasadami kontroli rodzicielskiej WD) na środku strony, aby wyświetlić ekran Device 
List (Lista urządzeń).
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Zarządzanie funkcją kontroli rodzicielskiej
Na ekranie Device List (Lista urządzeń) można modyfikować ustawienia kontroli 
rodzicielskiej na poziomie głównym, na poziomie pojedynczych urządzeń oraz 
w określonych godzinach.

Informacje dla użytkowników
Na ekranie Device List (Lista urządzeń) kliknij przycisk UserInfo, aby wyświetlić ekran 
User Information Setting (Ustawienia informacji dla użytkowników).

1.  (Opcjonalnie) W razie potrzeby zmień informacje w polach User name 
(Nazwa użytkownika) i Password (Hasło) lub użyj funkcji Password reset 
(Resetowanie hasła).

2.   Kliknij przycisk Confirm (Potwierdź), aby powrócić do ekranu Device List 
(Lista użytkowników).
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Lista blokowanych i bezpiecznych stron internetowych
Na liście blokowanych i bezpiecznych stron internetowych można zapisać do 60 adresów 
URL i oznaczyć je jako bezpieczne lub takie, które mają być blokowane. Ustawienia listy 
blokowanych i bezpiecznych stron internetowych są traktowane jako ważniejsze od 
ustawień kategorii blokowanych w określonych godzinach. Ustawienia te mają najwyższy 
priorytet i są stosowane do wszystkich urządzeń w sieci, które zostały zarejestrowane 
w funkcji kontroli rodzicielskiej.
1.  Na ekranie Devices List (Lista urządzeń; zobacz str. 63) poniżej opcji Master Setting 

(Ustawienie główne) kliknij łącze Safe/Block (Lista stron bezpiecznych i blokowanych). 
Zostanie wyświetlona lista blokowanych i bezpiecznych stron internetowych.

2.   Wpisz adresy URL stron internetowych, do których dostęp chcesz kontrolować. 
Dla każdego adresu wybierz opcję Safe (Bezpieczny) lub Block (Blokuj).

3.   Kliknij przycisk Save (Zapisz). Zostanie wyświetlona lista urządzeń.

Time Block (Blokowanie w określonych godzinach)
Funkcja blokowania Blokowanie w określonych godzinach umożliwia filtrowanie stron 
internetowych tylko w wybranym przedziale czasu. Dostępne są następujące poziomy 
filtrowania:

All (Wszystkie) — dostęp do stron internetowych jest blokowany niezależnie od 
kategorii.
Maximum (Najwyższy) — blokuje dostęp do sieci społecznościowych, serwisów 
wideo i gier. Obejmuje także wszystkie niższe poziomy filtrowania.
High (Wysoki) — blokuje dostęp do serwisów randkowych i zawartości 
przeznaczonej tylko dla osób pełnoletnich. Obejmuje także wszystkie niższe 
poziomy filtrowania.
Medium (Średni) — blokuje dostęp do zawartości związanej z grami 
hazardowymi, alkoholem i wyrobami tytoniowymi. Obejmuje także wszystkie 
niższe poziomy filtrowania.
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Moderate (Umiarkowany) — blokuje dostęp do stron internetowych dotyczących 
okultyzmu, zachowań naruszających prawo oraz do stron organizacji lobbingowych 
i politycznych. Obejmuje także wszystkie niższe poziomy filtrowania.
Low (Niski) — blokuje dostęp do pornografii i szczególnie drastycznej zawartości 
przeznaczonej tylko dla osób pełnoletnich.
None (Brak) — żadne strony internetowe nie są blokowane, a cała ich zawartość 
jest dostępna.

Domyślnym ustawieniem jest poziom Low (Niski).
1.  Na ekranie Devices List (Lista urządzeń; zobacz str. 63), poniżej opcji Master Setting 

(Ustawienie główne) kliknij łącze Time Block (Blokowanie w określonych godzinach). 
Zostanie wyświetlony ekran Time Block Policy Setting (Ustawienie zasad blokowania 
w określonych godzinach).

2.   Wybierz ustawienia w polach Time Range (Zakres czasu) oraz Filtering Level 
(Poziom filtrowania). Domyślnie na ekranie jest wyświetlany 24-godzinny przedział 
czasu (od północy do godziny 12 w południe). Przedział ten można dostosować 
odpowiednio do potrzeb. Można na przykład całkowicie zablokować dostęp do 
Internetu w godzinach od 8:00 do 17:00. 
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Uwaga:  Kliknij przycisk Update (Aktualizuj), aby zastosować ustawienie wybrane 
w polu Filtering Level (Poziom filtrowania) do całej tabeli. Jeśli na przykład 
wybierzesz opcję Maximum (Najwyższy poziom), a następnie klikniesz 
przycisk Update (Aktualizuj), poziom Maximum zostanie ustawiony dla 
wszystkich przedziałów czasu w tabeli blokowania w określonych godzinach. 
Wybrany poziom filtrowania będzie stosowany do całej tabeli, jeśli w polu 
zakresu czasu zostanie ustawiony zakres od północy do godziny 
12 w południe. 

3.   Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Zarządzanie na poziomie urządzeń
Ustawienia kontroli rodzicielskiej można stosować nie tylko na poziomie głównym, 
ale także na poziomie poszczególnych urządzeń. 
1.  Na ekranie Safe Block List Setting (Ustawienie listy stron bezpiecznych 

i blokowanych) lub Time Block Policy Setting (Ustawienie zasad blokowania 
w określonych godzinach) kliknij łącze Back to Device List View (Powrót do listy 
urządzeń).

2.   Wybierz urządzenie w tabeli urządzeń i kliknij typ blokady, który chcesz zastosować: 
Safe/Block (Strona bezpieczna / blokowana) lub Time Block (Blokowanie 
w określonych godzinach). 

3.   Procedura konfigurowania ustawień jest taka sama jak dla blokowania na poziomie 
głównym.

4.   Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Zdalne zmienianie ustawień kontroli rodzicielskiej
Aby uzyskać zdalny dostęp do funkcji zabezpieczeń internetowych i zarządzania 
ustawieniami kontroli rodzicielskiej: 
1.  Na pasku adresu przeglądarki wpisz www.wdinternetsecurity.com.
2.   Zaloguj się podając nazwę użytkownika (adres e-mail) i hasło dostępu do funkcji 

kontroli rodzicielskiej.

http://www.wdinternetsecurity.com
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Zmienianie hasła administratora 

Hasło administratora, umożliwiające przeglądanie i modyfikowanie konfiguracji routera, 
należy co pewien czas zmieniać.
Aby zmienić hasło administratora:
1.  Kliknij ikonę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), a następnie kliknij 

ikonę Administrator (Sieć bezprzewodowa). Zostanie wyświetlony ekran Admin/
Administrator (Administracja/Administrator). 

2.   Wpisz nowe hasło administratora w polach Password (Hasło) i Verify Password 
(Potwierdź hasło), a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz).

Otwieranie plików przechowywanych na podłączonym 
dysku USB
Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do plików przechowywanych na podłączonym 
do routera dysku USB, takim jak dyski Passport lub My Book firmy WD:

Uwaga:  Aby uzyskać informacje o instalowaniu, zobacz „Instalowanie 
oprogramowania WD z dysku CD (opcjonalnie)” na str. 18 lub „Instalowanie 
za pomocą przeglądarki (Windows lub Mac)” na str. 14.

Jeśli podczas instalacji routera został zainstalowany na komputerze program 
WD Quick View, w obszarze powiadomień (Windows) lub na pasku menu (Mac) 
jest wyświetlana ikona, która umożliwia wybieranie urządzenia magazynującego 
i wyświetlanie menu opcji. 
Uwaga:  Program WD SmartWare zawiera pomoc podręczną, przedstawiającą 

sposób wykonywania wszystkich zadań. 

Użyj przeglądarki internetowej.
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Używanie programu WD Quick View (Windows i Mac)
Po zainstalowaniu programu WD Quick View można otwierać pliki i foldery w podłączonym 
urządzeniu magazynującym za pomocą skrótu.

Windows
1.  Kliknij ikonę WD Quick View  w obszarze powiadomień lewym lub prawym 

przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu.
2.   Umieść wskaźnik myszy na routerze My Net lub kliknij go, aby go zaznaczyć 

i wyświetlić jego menu:

3.   Wybierz polecenie Open (Otwórz) z menu programu WD Quick View.
4.   Udziały zostaną wyświetlone w Eksploratorze Windows:
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Mac
1.  Kliknij ikonę WD Quick View  na pasku menu, aby wyświetlić menu. 

Następnie umieść wskaźnik myszy na nazwie routera My Net. 
Zostanie wyświetlone kolejne menu poleceń. 

2.   Wybierz polecenie Open (Otwórz).
3.   Jeśli zostanie wyświetlony monit o nazwę użytkownika i hasło, wpisz nazwę 

użytkownika i hasło utworzone podczas konfigurowania zewnętrznego magazynu 
danych. Jeśli nie utworzono hasła, jako nazwę użytkownika wybierz lub wpisz 
guest (gość). Kliknij przycisk Connect (Połącz).

4.   Zaznacz urządzenie USB, które chcesz podłączyć do komputera Mac, a następnie 
kliknij przycisk OK. 
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5.   W programie Finder router My Net jest wyświetlany w obszarze Shared (Udostępnione), 
a nazwa urządzenia USB pojawia się w prawym okienku: 

6.   Aby wyświetlić wszystkie udziały na dysku, kliknij dwukrotnie nazwę dysku.

Korzystanie z przeglądarki (PC)
Aby uzyskać dostęp do plików zapisanych na dysku USB podłączonym do routera, 
upewnij się, że dysk został poprawnie skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji 
„Konfigurowanie zewnętrznego magazynu danych” na str. 27. Następująca procedura 
umożliwia uzyskanie dostępu do skonfigurowanego w ten sposób dysku za 
pośrednictwem sieci:

Windows XP
1.  Kliknij kolejno Start > Run (Uruchom) i wpisz \\mynetnXYZ, gdzie XYZ jest numerem 

modelu routera. Jeśli domyślna nazwa hosta routera została zmieniona, użyj 
właściwej nazwy. Zostanie wyświetlony folder z zawartością zewnętrznego dysku 
USB. Kliknij dwukrotnie folder, aby otworzyć dysk.

Windows Vista/Windows 7 
1.  Kliknij przycisk  > Start i w polu Search programs and files (Wyszukaj programy 

i pliki) wpisz \\mynetnXYZ, gdzie XYZ jest numerem modelu routera. Jeśli domyślna 
nazwa hosta routera została zmieniona podczas konfiguracji, użyj właściwej nazwy. 
Zostanie wyświetlony folder z zawartością zewnętrznego dysku USB. 

2.   Kliknij dwukrotnie folder, aby wyświetlić jego zawartość.
Uwaga:  Jeśli podczas konfigurowania magazynu danych ustawiono hasło 

dostępu w routerze, po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika i 
odpowiednie hasło.
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Konfigurowanie udziału (Mac)
Aby uzyskać dostęp do plików zapisanych na dysku USB podłączonym do routera, 
upewnij się, że dysk został poprawnie skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji 
„Konfigurowanie zewnętrznego magazynu danych” na str. 27. Następująca procedura 
umożliwia uzyskanie dostępu do skonfigurowanego w ten sposób dysku za 
pośrednictwem sieci:
1.  Otwórz program Finder i na pasku menu kliknij kolejno polecenia Go (Przejdź) > 

Connect to Server (Połącz z serwerem).
2.   Wpisz smb://mynetnXYZ, gdzie XYZ jest numerem modelu routera. Jeśli domyślna 

nazwa hosta routera została zmieniona podczas konfiguracji, użyj właściwej nazwy. 
Zostanie wyświetlony folder z zawartością zewnętrznego dysku USB.

3.   Kliknij przycisk OK, aby podłączyć wolumin. 
4.   Jeśli zostanie wyświetlony monit o nazwę użytkownika i hasło, wpisz nazwę 

użytkownika i hasło utworzone podczas konfigurowania zewnętrznego magazynu 
danych. Jeśli nie utworzono hasła, jako nazwę użytkownika wybierz lub wpisz guest 
(gość). Kliknij przycisk Connect (Połącz).

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego 
routera 

Uwaga:  Producent zaleca aktualizowanie oprogramowania sprzętowego tylko wtedy, 
kiedy router jest przewodowo połączony z komputerem. 

1.  Kliknij ikonę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), a następnie kliknij 
ikonę Administrator.

2.   Kliknij kartę Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego).
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Aby sprawdzić, czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania sprzętowego:
1.  Kliknij przycisk Check Now (Sprawdź teraz). Router połączy się ze stroną 

internetową firmy WD i sprawdzi, czy jest dostępny nowy plik aktualizacji 
oprogramowania.
Jeśli taki plik będzie dostępny, na ekranie pojawi się numer najnowszej wersji 
oprogramowania sprzętowego oraz przycisk Update Now (Aktualizuj teraz).

2.   Kliknij przycisk Update Now (Aktualizuj teraz), aby rozpocząć aktualizację 
oprogramowania sprzętowego. Pojawi się komunikat z informacją o tym, ile czasu 
pozostało do zakończenia przesyłania pliku. Zaczekaj, aż aktualizowanie 
oprogramowania sprzętowego zostanie ukończone.

Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe z pliku:
1.  Odszukaj plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego na stronie pomocy technicznej 

firmy WD pod adresem http://support.wdc.com i pobierz ten plik na swój komputer.
2.   Na ekranie routera przejdź do zapisanego przed chwilą pliku aktualizacji i kliknij 

przycisk Open (Otwórz). Nazwa pliku zostanie wyświetlona w polu przeglądarki na 
ekranie routera.

3.   Kliknij przycisk Upload (Prześlij). Pojawi się komunikat z informacją o tym, 
ile czasu pozostało do zakończenia przesyłania pliku. Zaczekaj, aż aktualizowanie 
oprogramowania sprzętowego zostanie ukończone.

Ważne:  Nie należy odłączać ani wyłączać routera, gdy trwa aktualizowanie 
oprogramowania sprzętowego.

http://support.wdc.com/
http://support.wdc.com/
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Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych 

routera 
Router można przywrócić do stanu fabrycznego (z chwili zakupu). Dostępne są dwa 
sposoby resetowania ustawień routera: za pomocą interfejsu użytkownika oraz przez 
naciśnięcie przycisku Reset (Resetuj) na spodzie urządzenia.
Aby użyć interfejsu użytkownika: 
1.  Kliknij ikonę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), a następnie kliknij 

ikonę Administrator.
2.   Kliknij kartę System.
3.   Kliknij przycisk Reset (Resetuj) na prawo od opcji Reset to Factory Default Settings 

(Przywróć ustawienia domyślne). 
4.   Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk OK. 
5.   Nie korzystaj z routera, dopóki procedura resetowania nie zostanie ukończona.
Aby zresetować router ręcznie:
1.  Naciśnij przycisk Reset (Resetuj) na spodzie routera i przytrzymaj przez co najmniej 

10 sekund. 
Błyskanie wskaźnika zasilania sygnalizuje zakończenie resetowania routera.

Ponowne uruchamianie routera 

Router można uruchomić ponownie (zrestartować) na dwa sposoby. Jeśli masz 
bezpośredni dostęp do routera, naciśnij przycisk On/Off (Włącz/Wyłącz) na routerze. 
Jeśli nie możesz nacisnąć przycisku fizycznie:
1.  Kliknij ikonę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), a następnie kliknij 

ikonę Administrator.
2.   Kliknij kartę System.

Ważne:  Nie należy uruchamiać routera ponownie ani zamykać aplikacji w trakcie 
resetowania urządzenia.

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć utraty danych, przed ponownym uruchomieniem 
routera należy zatrzymać wszystkie operacje odczytu/zapisu 
i przesyłania danych w sieci. 
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3.   Przewiń ekran w dół i kliknij przycisk Reboot (Uruchom ponownie).

Używanie routera jako punktu dostępu 
Router My Net może służyć jako tzw. ekstender, czyli punkt dostępu (AP). W trybie 
ekstendera dostępne są następujące funkcje:

Dodanie łączności bezprzewodowej do sieci domowej, w której łączność 
bezprzewodowa nie jest jeszcze dostępna.
Zwiększenie zasięgu domowej sieci bezprzewodowej. 
Uwaga:  Aby korzystać z routera w trybie ekstendera, należy podłączyć router do 

komputera kablem.

Aby przełączyć tryb routera na tryb ekstendera:
1.  Kliknij ikonę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), a następnie kliknij 

ikonę Admin (Administracja).
2.   Kliknij kartę Device Mode (Tryb urządzenia). Zostanie wyświetlony ekran 

LAN Connection Type (Typ połączenia LAN). 
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3.   Z listy rozwijanej Device Mode (Tryb urządzenia) wybierz opcję Extender Mode 
(wired AP) (Tryb ekstendera — przewodowy punkt dostępu). Zostanie wyświetlony 
ekran LAN Connection Type (Typ połączenia LAN).

4.   W polu LAN Connection Type (Typ połączenia LAN) wybierz opcję Dynamic IP 
(DHCP) (Dynamiczny adres IP, ustawienie domyślne) lub Static IP (Statyczny 
adres IP). Wypełnij wymagane pola, a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz). 
(Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja „Ekran Device Mode (Tryb 
urządzenia)” na str. 58). Pojawi się komunikat z informacją o tym, ile czasu pozostało 
do zakończenia procesu. Router zostanie uruchomiony ponownie i wyświetli ekran 
logowania. 

Uwaga:  Adres IP ekstendera jest ręcznie przypisanym, statycznym adresem IP 
albo adresem DHCP (dynamicznym) przypisanym przez router używany 
jako główny.

Konfigurowanie serwera DHCP na routerze My Net 
Router może służyć jako serwer DHCP, który przypisuje adresy IP do innych urządzeń 
w sieci.
Aby skonfigurować router My Net jako serwer DHCP:
1.  Kliknij ikonę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), a następnie kliknij 

ikonę LAN (Sieć lokalna). 
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2.   Kliknij kartę DHCP Server Settings (Ustawienia serwera DHCP).

3.   Włącz opcję DHCP server (Serwer DHCP), wybierając ustawienie On (Włączone, 
ustawienie domyślne), a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz).

4.   Skonfiguruj ustawienie DHCP IP Address Range (Zakres adresów IP DHCP). 
Domyślnie router używa adresów IP należących do zakresu od 192.168.1.100 do 
192.168.1.149.

5.   (Opcjonalnie) Wprowadź ustawienie w polu Local Domain Name (Nazwa domeny 
lokalnej). 

6.   Wprowadź ustawienie w polu DHCP Lease Time (Czas dzierżawy DHCP, 
w godzinach) i kliknij przycisk Save (Zapisz). 

7.   Podłącz wszystkie urządzenia klienckie.
8.   Kliknij kartę Device and Client Table (Tabela urządzeń i klientów). W tabeli są 

wyświetlone wszystkie urządzenia klienckie (przewodowe i bezprzewodowe), 
liczba podłączonych urządzeń oraz adres IP i adres MAC każdego urządzenia.
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Aby ręcznie przypisać adres IP DHCP do urządzenia:

1.  W sekcji Manual Added Device (Urządzenie dodane ręcznie) na ekranie wpisz adres 
IP, adres MAC i nazwę urządzenia.

2.   Kliknij przycisk Add/Update (Dodaj/Zmień). W tabeli poniżej zostaną wyświetlone 
informacje o urządzeniu.

3.   Aby zmienić dane o urządzeniu, zaznacz urządzenie w tabeli i kliknij ikonę 
Edit (Edytuj). Wprowadź odpowiednie informacje i kliknij przycisk Add/Update 
(Dodaj/Zmień). 

4.   Aby usunąć urządzenie, odłącz urządzenie, a następnie zaznacz je w tabeli i kliknij 
ikonę Delete (Usuń, ikona kosza).

Uwaga:  Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj artykuł nr 9423 w Bazie wiedzy 
na stronie internetowej http://support.wdc.com.

Konfigurowanie protokołu UPnP 
Protokół UPnP umożliwia urządzeniom wzajemne odnajdowanie się i komunikację 
w sieci.
Aby włączyć protokół UPnP:
1.  Kliknij ikonę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), a następnie kliknij 

ikonę Additional Features (Dodatkowe funkcje).

http://support.wdc.com
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2.   Kliknij kartę Network UPnP (UPnP w sieci).

3.   Jeśli chcesz włączyć protokół UPnP, kliknij przycisk UPnP IGD, aby wybrać 
ustawienie On (Włączone). (Protokół UPnP jest domyślnie włączony).

4.   Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Włączanie przekierowywania portów 
Przekierowywanie portów w sieci prywatnej polega na kierowaniu przychodzącego ruchu 
internetowego do określonego portu w określonym urządzeniu w sieci lokalnej, na przykład 
do serwera WWW. Funkcja przekierowywania portów jest przydatna na przykład w sytuacji, 
gdy w sieci wewnętrznej jest zainstalowany serwer gier, z którym mają się łączyć 
użytkownicy z Internetu. Bez przekierowania portów takie połączenia byłyby blokowane 
ze względu na translację adresów internetowych (NAT) w routerze. Włączenie 
przekierowania pozwala na prawidłowe obsługiwanie tego typu połączeń. 
Aby utworzyć reguły przekierowywania portów:
1.  Kliknij ikonę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), a następnie kliknij 

ikonę Additional Settings (Dodatkowe ustawienia).
2.   Kliknij kartę Port Forwarding (Przekierowywanie portów).
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(N600/N750)

(N900)



WYKONYWANIE ZADAŃ ZAAWANSOWANYCH

80ROUTERY MY NET
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

3.   Wpisz następujące informacje dla każdej reguły przekierowywania portów, 
jaką chcesz utworzyć:

4.   Kliknij przycisk Save (Zapisz) na górze lub na dole strony.

Otwieranie programu My Net View
Po zainstalowaniu programu My Net View na komputerze można używać go do 
diagnozowania problemów z siecią.
Aby otworzyć program My Net View:
1.  Kliknij dwukrotnie ikonę My Net View  na pulpicie. Zostanie wyświetlona strona 

powitalna programu My Net View.

2.   Kliknij przycisk Diagnose (Diagnozuj) i wykonaj procedury diagnostyczne. 
Możesz skorzystać przy tym z pomocy podręcznej (ikona ?). 

Port Forwarding Rules (Reguły przekierowywania portów)

Enabled (Włączone) Zaznacz pole wyboru, aby włączyć regułę przekierowywania 
portów Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć regułę.

Application Name 
(Nazwa aplikacji)

Z listy rozwijanej wybierz aplikację, której dane mają być 
kierowane do klienta w sieci lokalnej. Kliknij podwójne strzałki, 
aby automatycznie wypełnić pola Name (Nazwa), Internal 
Port (Port wewnętrzny), External Port (Port zewnętrzny) 
i Protocol (Protokół).

External Port Range 
(Zakres portów 
zewnętrznych)

Wpisz port lub porty, które mają być przekierowywane 
z interfejsu WAN (internetowego). Po wybraniu aplikacji z listy 
rozwijanej porty są wprowadzane automatycznie.

Protocol (Protokół) Wybierz protokół, który ma być przekierowywany. Dostępne 
opcje: All (Wszystko), TCP i UDP. Po wybraniu aplikacji z listy 
rozwijanej protokół jest wybierany automatycznie.

IP Address (Adres IP) Adres IP zostanie wprowadzony automatycznie po wybraniu 
komputera z listy rozwijanej Computer Name (Nazwa 
komputera). Adres można również wprowadzić ręcznie.

Computer Name 
(Nazwa komputera)

Urządzenie w sieci lokalnej, do którego będzie stosowana 
reguła. Kliknij podwójne strzałki, aby wypełnić pole IP Address 
(Adres IP).

Internal Port Range 
(Zakres portów 
wewnętrznych)

Wpisz port lub porty klienta w sieci LAN, do którego mają być 
kierowane dane. Po wybraniu aplikacji z listy rozwijanej porty 
są wprowadzane automatycznie.
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Instalowanie i używanie programu 
WD Print Share
Przy pomocy routera My Net można udostępnić w sieci drukarkę, urządzenie 
wielofunkcyjne lub skaner, tak aby było dostępne dla wszystkich komputerów w sieci 
lokalnej. W tym celu wystarczy podłączyć drukarkę lub skaner do wolnego portu USB 
w routerze, zainstalować dostarczone przez producenta urządzenia sterowniki 
i oprogramowanie, a następnie zainstalować program WD Print Share na każdym 
komputerze, który będzie korzystać z drukarki lub skanera w sieci.
W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Instalowanie programu WD Print Share (Windows)
Używanie programu WD Print Share

Instalowanie programu WD Print Share (Windows)
Przed zainstalowaniem programu WD Print Share należy zainstalować na komputerze 
sterownik i oprogramowanie drukarki lub skanera (udostępnione przez producenta 
urządzenia).
1.  Podłącz drukarkę lub skaner USB do wolnego portu USB z tyłu routera.
2.   Włóż instalacyjny dysk CD do napędu dysków optycznych w komputerze. Jeśli ekran 

instalatora nie zostanie wyświetlony automatycznie, otwórz dysk CD i kliknij 
dwukrotnie plik EasySetup.exe.

3.   Jeśli router został już skonfigurowany, kliknij opcję Skip and go to software 
installation (Pomiń i przejdź do instalacji oprogramowania).

4.   Wybierz opcję WD Print Share i kliknij przycisk Next (Dalej), aby rozpocząć instalację.
5.   Po zainstalowaniu otwórz program WD Print Share, klikając jego ikonę na pulpicie.

6.   Sprawdź, czy w polu stanu jest wyświetlane wskazanie Auto-Connected (Połączenie 
automatyczne) lub Connected (Połączono). Od tej chwili drukarka jest dostępna 
i gotowa do pracy.

134457
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Używanie programu WD Print Share

Używanie automatycznego podłączania drukarki
Domyślnie drukarka działa w trybie Auto-Connected (Połączenie automatyczne). W tym 
trybie komputer nawiązuje połączenie z drukarką tylko wtedy, gdy użytkownik wysyła do 
danej drukarki zadanie wydruku. Kiedy połączenie jest nieaktywne, z drukarki mogą 
korzystać inni użytkownicy.

Używanie przycisku Connect (Połącz)
Tryb połączenia dotyczy zarówno drukarek, jak i skanerów. Po wybraniu drukarki lub 
skanera i kliknięciu przycisku Connect (Połącz) komputer nawiązuje połączenie 
z urządzeniem. Połączenie jest dostępne przez czas określony w opcji Tool (Narzędzia) > 
Set Timeout (Ustaw limit czasu) w menu.

Używanie przycisku Connect (Połącz) ze skanerem  
1.  Wybierz skaner z listy w oknie Control Center (Centrum sterowania) programu 

WD Print Share.
2.   Kliknij przycisk Connect (Połącz). W polu stanu pojawi się wpis Connected 

(Połączono).
3.   Uruchom oprogramowanie dostarczone ze skanerem.
4.   Po zakończeniu skanowania kliknij przycisk Disconnect (Rozłącz), aby zakończyć 

połączenie, albo pozwól, aby połączenie zostało zakończone automatycznie po 
upływie czasu określonego w opcji Tool (Narzędzia) > Set Timeout (Ustaw limit 
czasu) w menu. 

Używanie przycisku Scan (Skanuj)
W oknie Control Center (Centrum sterowania) programu WD Print Share dostępny jest 
również przycisk Scan (Skanuj). Przycisk ten umożliwia rozpoczęcie skanowania 
w każdym skanerze obsługującym standardowy interfejs TWAIN lub WIA.
1.  Wybierz skaner z listy w oknie Control Center (Centrum sterowania) programu 

WD Print Share.
2.   Kliknij przycisk Scan (Skanuj). Zostanie wyświetlony monit o wybranie interfejsu 

skanera. Na ekranie pojawi się interfejs użytkownika skanera.  
3.   Wybierz ustawienia opcji i kliknij przycisk Scan (Skanuj), aby zeskanować obraz lub 

dokument.
4.   Po zakończeniu skanowania kliknij przycisk Close (Zamknij).
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Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie

Wskaźnik zasilania nie świeci. 1. Sprawdź, czy router My Net jest podłączony do 
źródła zasilania.

2. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest sprawne. 
W tym celu podłącz do gniazdka inne urządzenie 
elektroniczne i spróbuj je włączyć.

3. Sprawdź, czy używasz zasilacza dostarczonego 
razem z routerem.

Wskaźnik diodowy portu nie świeci. 1. Sprawdź, czy urządzenie podłączone do portu jest 
włączone.

2. Sprawdź, czy kabel lub kable Ethernet są 
poprawnie podłączone do portów w urządzeniu 
i w routerze.

3. Jeśli podejrzewasz, że przyczyną problemu może 
być wadliwy kabel łączący router z urządzeniem, 
wymień kabel na inny.

Komputery nie mają połączenia 
z Internetem.

1. Sprawdź, czy router jest zasilany i włączony. 
Diodowy wskaźnik zasilania powinien świecić 
ciągłym światłem (nie: błyskać).

2. Sprawdź połączenia kabli między modemem, 
routerem i komputerem. Druga końcówka kabla 
Ethernet podłączonego do modemu powinna być 
podłączona do portu oznaczonego etykietą 
Internet w routerze. Komputer powinien być 
połączony kablem Ethernet do portu oznaczonego 
etykietą LAN z tyłu routera.

3. Wyłącz i ponownie włącz modem, router i komputer.
4. Jeśli problem nie ustąpi, zainstaluj program My 

Net View (dostarczony na dysku CD z produktem) 
albo skontaktuj się z działem pomocy technicznej 
firmy WD pod adresem http://support.wdc.com lub 
ze swoim usługodawcą internetowym.

(Tylko model My Net N900)
Wszystkie wskaźniki diodowe na 
panelu przednim błyskają.

1. Ustaw router w miejscu o lepszej wentylacji.
2. Wyłącz router i poczekaj 15 do 20 minut, aby się 

ochłodził. Włącz router ponownie.
3. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem 

pomocy technicznej firmy WD pod adresem 
http://support.wdc.com.
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Informacje o gwarancji i przepisach prawnych
W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Zgodność z przepisami
Informacje o gwarancji (wszystkie kraje oprócz Australii i Nowej Zelandii)
Informacje o gwarancji (tylko Australia i Nowa Zelandia)
Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny)

Zgodność z przepisami 

Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC dotyczącymi 
zakłóceń (USA)
To urządzenie jest zgodne z Sekcją 15 przepisów FCC. Eksploatacja urządzenia jest 
dozwolona, o ile są spełnione następujące dwa warunki: (1) Urządzenie nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi tolerować wszelkie 
zakłócenia pochodzące z innych źródeł, w tym takie zakłócenia, które mogą powodować 
niepożądane działanie urządzenia.
 To urządzenie zostało poddane badaniom, które wykazały zgodność z limitami dla urządzeń 
cyfrowych Klasy B, według Działu 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane, 
aby zapewnić należytą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. 
Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, 
a w razie instalacji i użytkowania niezgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia 
komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią 
w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze stacji 
radiowych i telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie 
urządzenia, zalecane jest wykonanie następujących czynności w celu wyeliminowania zakłóceń:

Zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym 
obwodzie niż gniazdko zasilające odbiornik.
Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego technika RTV.

Informacje o zgodności z przepisami i wyłączenia odpowiedzialności
Urządzenie wyposażone w bezprzewodową sieć LAN należy instalować i eksploatować 
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w dokumentacji dostarczonej z produktem. 
Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia (w tym anten), które nie zostały wyraźnie 
zatwierdzone przez producenta, mogą pozbawić użytkownika praw do użytkowania 
urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne zakłócenia sygnału 
radiowego lub telewizyjnego spowodowane przez nieautoryzowaną modyfikację 
urządzenia lub przez zastąpienie przewodów połączeniowych i osprzętu innymi niż 
określone przez producenta. Za usunięcie wszelkich zakłóceń wywołanych przez taką 
nieautoryzowaną modyfikację, zastąpienie lub podłączanie urządzeń odpowiada 
użytkownik. Producent oraz jego autoryzowani sprzedawcy i dystrybutorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za żadne szkody lub naruszenie przepisów prawa wynikające 
z eksploatacji niezgodnej z tymi wytycznymi.
Urządzenia korzystające z pasma częstotliwości 5,15 ~ 5,25 GHz mogą być używane 
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. To urządzenie spełnia wszystkie pozostałe 
wymagania wymienione w sekcji 15E, ustępie 15.407 przepisów FCC.
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OSTROŻNIE: Dla zachowania zgodności z przepisami FCC dotyczącymi emisji fal 
radiowych antena urządzenia nadawczego musi być zainstalowana w taki sposób, 
aby nikt nie znajdował się w odległości mniejszej niż 20 cm od anteny; ponadto antena 
nie może być umieszczona w tym samym miejscu co inna antena lub inne urządzenie 
nadawcze.

Uwaga:  Wybór kodu kraju jest dostępny tylko w modelach przeznaczonych do 
sprzedaży poza USA. Zgodnie z przepisami FCC wszystkie produkty WiFi 
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych muszą mieć trwale ustawione 
kanały w sposób umożliwiający użytkowanie ich tylko na obszarze USA.

Industry Canada (IC)
To urządzenie jest zgodne z Sekcją RSS-210 przepisów Industry Canada. Eksploatacja 
urządzenia jest dozwolona, o ile są spełnione następujące dwa warunki: (1) Urządzenie 
nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi tolerować 
wszelkie zakłócenia pochodzące z innych źródeł, w tym takie zakłócenia, które mogą 
powodować niepożądane działanie urządzenia.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux 
appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions 
suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, 
et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible 
de provoquer un fonctionnement indésirable. 

OSTROŻNIE! Urządzenia korzystające z pasma 5150-5250 MHz są przeznaczone do 
eksploatacji tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ze względu na możliwość 
występowania szkodliwych zakłóceń mobilnych systemów satelitarnych 
wykorzystujących te same kanały częstotliwości.
AVERTISSEMENT! Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont 
réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de 
brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
Promieniowanie układów scalonych: To urządzenie jest zgodne z normami 
ograniczającymi dopuszczalne natężenie promieniowania układów scalonych w środowisku 
niekontrolowanym. Urządzenie należy instalować i eksploatować w odległości nie 
mniejszej niż 20 cm między źródłem promieniowania a ciałem użytkownika.
Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites 
d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. 
Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre 
la source de rayonnement et votre corps.

Oświadczenie o zgodności z normą ICES-003/NMB-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.
To urządzenie jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003 dla urządzeń Klasy B.
Ten produkt przeznaczony jest do zasilania z podanego, ograniczonego źródła zasilania, 
podwójnie izolowanego lub bezpośrednio podłączanego zasilacza oznaczonego jako 
„Class 2”.
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Zgodność z wymogami bezpieczeństwa
Zatwierdzono dla USA i Kanady. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpieczeństwo 
sprzętu informatycznego. 
Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: 
Sûreté d'équipement de technologie de l'information.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko ze zgodnym zasilaczem prądu 
przemiennego zatwierdzonym przez organizację UL.
Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

以下警語適用台灣地區

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即
停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通
信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Tylko Meksyk
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible 
que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo 
o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar 
su operación no deseada.

Tylko Federacja Rosyjska 

Tylko Brazylia
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não causar interferência 
a sistema operando em caráter primário.

Zgodność z normą CE dla Europy
Użytkowanie tego urządzenia podlega przepisom krajowym i może być zabronione 
w przypadku wdrożenia niektórych ograniczeń prawnych.
Umieszczony na urządzeniu symbol CE oznacza, że system jest zgodny ze stosownymi 
dyrektywami Rady Europy, w tym z dyrektywą EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), 
dyrektywą dotyczącą urządzeń niskonapięciowych (2006/95/EC) oraz dyrektywą 
EuP Directive 2005/32/EC. „Deklaracja zgodności” z odnośnymi dyrektywami została 
sporządzona i pozostaje do wglądu w siedzibie firmy Western Digital Europe. 
Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren 
Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), 
(1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) 
des Europäischen Parlaments. Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe 
eingesehen werden.
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Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives 
applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), 
(1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive 
EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux 
directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.
Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio 
dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva 
Bassa Tensione (2006/95/CE ), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una “Dichiarazione di 
conformità” redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.
La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del 
Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) 
y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). 
Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas 
aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.
CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga 
rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet 
(2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet 
med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.
Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende 
direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), 
Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" 
i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.
CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien 
Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi 
(2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi 
(2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, 
ja se on tallessa Western Digital Europessa.
Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets 
direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), 
(1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. 
En “Declaration of Conformity” (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende 
direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.
Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы 
положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе 
директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), 
директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об 
устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление 
о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией 
Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.
Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 
των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), 
της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», 
σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.
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Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny) 

Informacje o gwarancji (wszystkie kraje oprócz Australii i Nowej Zelandii)

Ograniczona gwarancja
Firma WD gwarantuje, że w trakcie normalnego użytkowania produkt będzie wolny od wad materiałowych 
i wykonania przez poniżej wskazany okres, chyba że przepisy prawa nakazują inaczej, i że zachowa 
zgodność ze specyfikacją WD. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym 
nabyto produkt. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, okres gwarancji wynosi 1 rok w Ameryce 
Północnej, Południowej i Środkowej; 2 lata w Europie, w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki oraz 3 lata 
w krajach Azji i Pacyfiku. Okres ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, wskazanym na 
paragonie. Firma WD może według własnego uznania oferować sprzedaż gwarancji rozszerzonej. Firma 
WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty zwrócone, jeśli ustali, że produkt został 
jej skradziony, lub rzekoma wada a) nie występuje, b) nie może zostać odpowiednio usunięta z powodu 
uszkodzeń, jakie wystąpiły, zanim firma WD otrzymała produkt, lub c) wynika z niewłaściwego użytkowania, 
nieprawidłowej instalacji, modyfikacji (w tym usunięcia lub uszkodzenia etykiet i otwarcia lub usunięcia 
zewnętrznej obudowy, chyba że produkt znajduje się na liście nielicznych produktów naprawialnych przez 
użytkownika i określona modyfikacja mieści się w zakresie odpowiednich instrukcji, zgodnie z informacjami 
na stronie internetowej http://support.wdc.com, wypadku lub nieprawidłowej obsługi, przed otrzymaniem go 
przez firmę WD. Mając na uwadze powyższe ograniczenia, jedyna i wyłączna gwarancja w podanym powyżej 
okresie gwarancyjnym ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu na taki sam lub wyższy model, 
według uznania firmy WD. Powyższa gwarancja firmy WD zostanie przedłużona dla naprawionych lub 
wymienionych produktów o odpowiedni okres oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty 
wysyłki naprawionego lub wymienionego produktu, w zależności od tego, który będzie dłuższy.

Powyższa ograniczona gwarancja jest wyłączną gwarancją firmy WD i obejmuje tylko produkty sprzedawane 
jako nowe. Wymienione tu rozwiązania zastępują a) wszelkie inne rozwiązania i gwarancje, jawne, 
dorozumiane lub ustawowe, w tym m.in. dorozumianą gwarancję przydatności do sprzedaży lub do 
określonego celu, i b) wszelkie obowiązki i zobowiązania firmy WD w zakresie szkód, w tym m.in. szkód 
przypadkowych, wynikowych lub szczególnych, czy jakichkolwiek strat finansowych, utraty zysków lub 
kosztów, czy utraty danych w wyniku lub w związku z zakupem, użytkowaniem lub sprawnością produktu, 
nawet jeśli firma WD została uprzedzona o możliwości takich szkód. W Stanach Zjednoczonych niektóre 
stany nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, w związku 
z czym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi 
konkretne prawa; użytkownik może także mieć inne prawa, które mogą być różne w poszczególnych 
państwach.
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Korzystanie z obsługi serwisowej
Firma WD dziękuje za zakup produktu i zawsze stara się zapewnić Klientom jak najlepszą obsługę. 
Jeśli produkt wymaga konserwacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on pierwotnie 
zakupiony, lub odwiedzić naszą stronę internetową pomocy technicznej pod adresem http://support.wdc.com, 
gdzie można zasięgnąć informacji o obsłudze serwisowej lub autoryzacji zwrotu materiału (RMA, Return 
Material Authorization). Po ustaleniu, że produkt jest wadliwy, zostanie wydany numer RMA i instrukcje 
zwrotu produktu. Zwrot nieautoryzowany (tj. taki, dla którego nie wydano numeru RMA) zostanie odesłany 
na koszt adresata. Autoryzowane zwroty należy przesyłać w zatwierdzonym opakowaniu transportowym, 
opłacone i ubezpieczone, na adres podany w dokumentacji zwrotu. W celu przechowywania lub wysyłki 
produktu firmy WD należy zachować oryginalne pudełko i opakowanie. Aby ustalić okres gwarancji, należy 
sprawdzić termin jej upływu (wymagany jest numer seryjny) na stronie internetowej http://support.wdc.com. 
Firma WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych, niezależnie od przyczyny jej wystąpienia, 
za odzyskiwanie utraconych danych, ani za dane zawarte na jakimkolwiek przekazanym jej urządzeniu.

Informacje o gwarancji (tylko Australia i Nowa Zelandia)

Poniższe informacje o warunkach gwarancji dotyczą konsumentów, którzy nabyli produkt 
w Australii lub w Nowej Zelandii.
Żadne stwierdzenia niniejszej gwarancji nie modyfikują ani nie ograniczają praw konsumentów wynikających 
z australijskiego prawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Competition and Consumer Act) lub 
nowozelandzkiej ustawy Consumer Guarantees Act. Niniejsza gwarancja przedstawia preferowane przez 
firmę WD sposoby realizowania roszczeń gwarancyjnych, zapewniające ich szybką i łatwą obsługę. 

Produkt nie jest objęty żadną inną ochroną gwarancyjną, jawną ani domniemaną na mocy prawa, w tym 
między innymi przepisami zawartymi w ustawie Sale of Goods Act. Jeśli produkt został zakupiony w Nowej 
Zelandii do użytku biznesowego, nabywca zgadza się, że postanowienia nowozelandzkiej ustawy Consumer 
Guarantees Act nie będą miały zastosowania do produktu.

W Australii nasze towary są objęte gwarancją, która nie podlega wyłączeniu na mocy australijskiego prawa 
o ochronie konsumentów. Użytkownik ma prawo do wymiany produktu lub otrzymania zwrotu ceny zakupu 
w przypadku poważnej awarii urządzenia oraz do wynagrodzenia w przypadku innych, możliwych do 
przewidzenia szkód lub uszkodzeń. Użytkownikowi przysługuje również prawo do naprawy lub wymiany 
towaru, którego jakość odbiega od akceptowalnej, a usterka produktu nie stanowi poważnej awarii. 
Pojęcie „poważnej awarii” definiuje australijskie prawo o ochronie konsumentów. 

Gwarancja
Firma WD gwarantuje, że w trakcie normalnego użytkowania produkt będzie wolny od wad materiałowych 
i wykonania przez poniżej wskazany okres, chyba że przepisy prawa nakazują inaczej, i że zachowa 
zgodność ze specyfikacją WD. O ile prawo nie stanowi inaczej, w Australii i Nowej Zelandii produkt jest objęty 
trzyletnim okresem gwarancyjnym. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, wskazanym na 
paragonie. Gwarancja jest ważna tylko razem z dowodem zakupu. Data na dowodzie zakupu jest datą 
rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. Serwis gwarancyjny nie będzie świadczony dla produktów, które nie 
zostały zakupione u autoryzowanego dystrybutora, autoryzowanego sprzedawcy lub w regionalnym centrum 
WD, do którego produkt został pierwotnie wysłany bezpośrednio z firmy WD. Firma WD może według 
własnego uznania oferować sprzedaż gwarancji rozszerzonej. Firma WD nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek zwrócone produkty, jeśli ustali, że (i) produkt nie został zakupiony 
u autoryzowanego dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy; (ii) produkt był używany niezgodnie ze 
specyfikacjami i instrukcjami firmy WD; (iii) produkt był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem lub 
(iv) produkt został skradziony z firmy WD, oraz jeśli rzekoma wada a) nie występuje, b) nie może zostać 
odpowiednio usunięta z powodu uszkodzeń, jakie wystąpiły, zanim firma WD otrzymała produkt lub c) wynika 
z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji (w tym usunięcia lub uszkodzenia etykiet 
i otwarcia lub usunięcia zewnętrznej obudowy, w tym ramy montażowej, chyba że produkt znajduje się na 
liście nielicznych produktów podlegających naprawie przez użytkownika, a określona modyfikacja mieści się 
w zakresie odpowiednich instrukcji, zgodnie z informacjami na stronie internetowej http://support.wdc.com), 
wypadku lub nieprawidłowej obsługi, przed otrzymaniem go przez firmę WD.

PRODUKTY SĄ ZŁOŻONYMI I DELIKATNYMI URZĄDZENIAMI, KTÓRE MOGĄ NIEKIEDY ULEGAĆ 
AWARII NA SKUTEK (A) PRZYCZYN ZEWNĘTRZNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI NIEPRAWIDŁOWEGO 
OBCHODZENIA SIĘ Z NIMI, DZIAŁANIA CIEPŁA, ZIMNA I WILGOCI LUB PRZERW W DOSTAWIE 
ZASILANIA LUB (B) USTEREK WEWNĘTRZNYCH. TAKIE AWARIE MOGĄ POWODOWAĆ UTRATĘ, 
USZKODZENIE, USUNIĘCIE LUB PRZEKŁAMANIA DANYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ, 
USZKODZENIE, USUNIĘCIE LUB PRZEKŁAMANIA DANYCH NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY 
WYSTĄPIENIA TAKICH PROBLEMÓW PONOSI UŻYTKOWNIK. UŻYTKOWNIK JEST RÓWNIEŻ 
ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH I CHRONIENIE DANYCH 
PRZEZ UTRATĄ, USZKODZENIEM, USUNIĘCIEM LUB PRZEKŁAMANIAMI. UŻYTKOWNIK ZGADZA 
SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY WYKONYWAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ WSZYSTKICH DANYCH 
PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE ORAZ WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ DANYCH PRZED 
PODDANIEM PRODUKTU NAPRAWIE LUB INNYM CZYNNOŚCIOM SERWISOWYM PRZEZ FIRMĘ WD.
W Australii, jeśli produkt nie jest towarem typowo nabywanym do osobistego lub domowego użytku lub 
konsumpcji i o ile jest to sprawiedliwe i uzasadnione, firma WD ogranicza swoją odpowiedzialność 
do wymiany produktu lub dostarczenia produktu odpowiadającego zakupionemu produktowi lub 
przewyższającego jego wartość. 
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Niniejsza gwarancja zostanie przedłużona dla naprawionych lub wymienionych produktów o odpowiedni 
okres oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wysyłki naprawionego lub wymienionego 
produktu, w zależności od tego, który będzie dłuższy. Niniejsza gwarancja jest wyłączną gwarancją firmy 
WD i obejmuje tylko produkty sprzedawane jako nowe. 

Korzystanie z obsługi serwisowej
Firma WD dziękuje za zakup produktu i zawsze stara się zapewnić Klientom jak najlepszą obsługę. W razie 
wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, 
zanim zwrócą Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczących pomocy technicznej można 
znaleźć w naszej bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty e-mail na stronie internetowej 
http://support.wdc.com. Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się 
z firmą WD telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu zamieszczony na początku tego dokumentu.

Aby zgłosić roszczenie, należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą, u którego pierwotnie 
zakupiono produkt. W przypadku niemożności skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego produkt został 
pierwotnie zakupiony, należy odwiedzić naszą stronę internetową pomocy technicznej pod adresem 
http://support.wdc.com, gdzie można zasięgnąć informacji o obsłudze serwisowej lub autoryzacji zwrotu 
materiału (RMA, Return Material Authorization). Po ustaleniu, że produkt jest wadliwy, zostanie wydany 
numer RMA i instrukcje zwrotu produktu. Zwrot nieautoryzowany (tj. taki, dla którego nie wydano numeru 
RMA) zostanie odesłany na koszt adresata. Autoryzowane zwroty należy przesyłać w zatwierdzonym 
opakowaniu transportowym, opłacone i ubezpieczone, na adres podany razem z numerem RMA. Jeśli po 
otrzymaniu prawidłowego roszczenia podlegającego niniejszej gwarancji firma WD lub sprzedawca, 
u którego pierwotnie zakupiono produkt, ustali, że roszczenie jest uzasadnione, firma WD lub sprzedawca 
według własnego uznania naprawi produkt, wymieni produkt na równoważny lub lepszy albo zwróci 
użytkownikowi koszty zakupu. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem roszczenia 
podlegającego niniejszej gwarancji. Prawa przysługujące użytkownikowi na mocy niniejszej gwarancji 
stanowią uzupełnienie innych praw i środków zaradczych, jakie przysługują użytkownikowi na mocy 
australijskiego prawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Competition and Consumer Act) lub 
nowozelandzkiej ustawy Consumer Guarantees Act.

W celu przechowywania lub wysyłki produktu firmy WD należy zachować oryginalne pudełko i opakowanie. 
Aby ustalić okres gwarancji, należy sprawdzić termin jej upływu (wymagany jest numer seryjny) na stronie 
internetowej http://support.wdc.com. 

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Telefon: 949-672-7000
Adres e-mail: support@wdc.com

Licencja GNU General Public License („GPL”)
Oprogramowanie sprzętowe (firmware) dostarczone z tym produktem może zawierać chronione prawem 
autorskim oprogramowanie stron trzecich, rozpowszechniane na licencji GPL lub na licencji Lesser General 
Public License („LGPL”) („Oprogramowanie GPL”), które nie jest objęte Umową Licencyjną Użytkownika firmy 
Western Digital. Dla zachowania zgodności z licencją GPL, o ile ma ona zastosowanie: 1) kod źródłowy 
Oprogramowania GPL można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej http://support.wdc.com/download/gpl 
albo zamówić na dysku CD za symboliczną opłatą w witrynie http://support.wdc.com/download/gpl lub 
kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta w ciągu trzech lat od daty zakupu; 2) użytkownik może 
wykorzystywać do innych celów, rozpowszechniać i modyfikować Oprogramowanie GPL; 3) Oprogramowanie 
GPL (i tylko ono) nie jest objęte żadną gwarancją w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo; 
4) kopia licencji GPL jest dostarczona razem z niniejszą dokumentacją i można ją otrzymać w witrynach
http://www.gnu.org oraz http://support.wdc.com/download/gpl.

Wszelkie modyfikacje i ingerencje w Oprogramowanie, w tym między innymi we wszelkie Oprogramowanie 
rozpowszechniane na licencji typu Open Source, są dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika. Firma 
Western Digital nie odpowiada za żadne takie modyfikacje i ingerencje. Firma Western Digital nie będzie 
świadczyć pomocy technicznej dla produktu, w którym Użytkownik zmodyfikował lub usiłował zmodyfikować 
Oprogramowanie dostarczone przez firmę Western Digital.

http://support.wdc.com
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Dodatek: Dane techniczne

My Net N600/N750

Dane techniczne My Net N600 My Net N750

Ethernet 10/100 Fast Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet

Porty wejścia/
wyjścia

4 Port Ethernet (RJ-45)

Porty USB (1) USB 2.0 (2) USB 2.0

Obsługiwane 
systemy operacyjne

Windows XP z dodatkiem Service Pack 3

Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2

Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1

Mac OS X Leopard

Mac OS X Snow Leopard

Mac OS X Lion

Obsługiwane 
przeglądarki

Dla komputerów PC: IE7, IE8 i IE9

Dla komputerów Mac: Safari (wersja 2 i nowsze)

Dla komputerów PC i Mac: Firefox (wersja 2.0 i nowsze) oraz Google 
Chrome (wersja 7 i nowsze)

Wymiary i masa Długość: 8,3” (219 mm)

Szerokość: 5,4” (138 mm)

Wysokość: 1,4” (35 mm)

Masa: 
My Net N600: 0,71 funta 
(0,32 kg) 

My Net N750: 0,75 funta 
(0,34 kg)

Źródło zasilania Napięcie wejściowe: prąd przemienny 100 do 240 V

Częstotliwość wejściowa: 50 do 60 Hz

Napięcie wyjściowe: prąd stały 12 V, 2A

Zasilanie: 24 W

Temperatura Temperatura podczas pracy: 5 do 35oC (41 do 95oF)

Temperatura podczas przechowywania: –20 do 65oC (–4 do 149oF)
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My Net N900

Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet

Porty wejścia/
wyjścia

(7) Porty Ethernet (RJ-45)

Porty USB (2) Porty USB 2.0

Obsługiwane 
systemy operacyjne

Windows XP z dodatkiem Service Pack 3

Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2

Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1

Mac OS X Leopard

Mac OS X Snow Leopard

Mac OS X Lion

Obsługiwane 
przeglądarki

Dla komputerów PC: IE7, IE8 i IE9

Dla komputerów Mac: Safari (wersja 2 i nowsze)

Dla komputerów PC i Mac: Firefox (wersja 2.0 i nowsze) oraz Google 
Chrome (wersja 7 i nowsze)

Wymiary i masa Długość: 9,3” (237 mm)

Szerokość: 6,1” (156 mm)

Wysokość: 1,2” (30 mm)

Masa: 
1,05 funta (0,48 kg)

Źródło zasilania Napięcie wejściowe: prąd przemienny 100 do 240 V

Częstotliwość wejściowa: 50 do 60 Hz

Napięcie wyjściowe: prąd stały 12 V, 3A

Zasilanie: 36 W

Temperatura Temperatura podczas pracy: 5 do 35oC (41 do 95oF)

Temperatura podczas przechowywania: –20 do 65oC (–4 do 149oF)
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Skorowidz
A
Administracja, ekrany    54
akcesoria    5

B
bieżące ustawienia    21

C
CD, rozpoczynanie pracy przy użyciu 
dysku    10
chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi (WPS)    4

D
Dodatkowe funkcje, ekrany    48
dodatkowe oprogramowanie    4
dodawanie urządzenia 
bezprzewodowego    29
domyślne ustawienia fabryczne, 
przywracanie    73
dostęp do zewnętrznego dysku USB    67
dostęp gościa    4,    59
dysk USB    4

E
Easy Setup, program dla systemu 
Windows    10
ekrany

Administracja    54
Administrator    55
Aktualizacja oprogramowania 

sprzętowego    56
ALG    50
Chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi 

(WPS)    40
Dostęp gościa    41
Dynamiczny DNS    37
Dziennik    57
Ekran DMZ (Strefa DMZ)    46
Enhanced WMM (My Net N900)    53
FasTrack Plus QoS (My Net N900)    52
FasTrak QoS (My Net N600/N750)    51
Filtr adresów MAC    46
IPv6    37
Język    58
Konfiguracja sieci bezprzewodowej    39
Przekierowywanie portów    49
Rejestracja    57
Routing    50
Sprawdzanie połączenia    57
Stan IPv6, ekran    36

Stan połączenia z Internetem    33
System    57
Tabele urządzeń i klientów    43
Tryb urządzenia    58
UPnP w sieci    53
Ustawienia godziny    55
Ustawienia hosta i sieci LAN    42
Ustawienia serwera DHCP    42
Zabezpieczenia internetowe i kontrola 

rodzicielska    47
Zapora internetowa    46

elementy    8

G
gwarancja    88
gwarancja, Australia i Nowa Zelandia    89

H
hasło administratora    67

I
ikony interfejsu administracyjnego    22
informacje o produkcje do zanotowania    2
instalacja

Windows Vista/Windows 7    10
Windows XP    10

instalowanie nowego routera (PC)    11
instalowanie routera    10
Interfejs administracyjny My Dashboard

bieżące ustawienia    23
dostęp po konfiguracji    20
dostęp podczas konfiguracji    15
strona początkowa    20

interfejs administracyjny, ikony    22

K
kontrola rodzicielska    60

M
magazyn danych

USB    4
ustawienia    27

My Net View, program
opis    4
uzyskiwanie dostępu    80

N
nawiązywanie połączenia z Internetem    24

O
obsługa serwisowa    89
obsługa serwisowa gwarancji (tylko 
Australia i Nowa Zelandia)    90
opcje instalacji    11
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oprogramowanie My Net dla komputerów 
Mac    19
oprogramowanie na licencji GPL    90
oprogramowanie, licencja GPL    90

P
podstawowe ustawienia sieci 
bezprzewodowej, konfigurowanie    25
Połączenie z Internetem    24
ponowne uruchamianie    73
produkt

akcesoria    5
gwarancja    88
informacje dotyczące bezpieczeństwa    1
opis    3
rejestracja    2

przedni panel routera    6
przekierowywanie portów    78

N600 i N750    48
N900    48

przycisk
resetowanie    9
Włącz/Wyłącz    14
WPS    29
Zamknij    31

Przycisk resetowania    9
przywracanie domyślnych ustawień 
fabrycznych    73

R
rejestrowanie routera    2
RoHS    88
router

elementy    8
instalacja    11
jako punkt dostępu    74
Porty USB    3
szybkość sieci bezprzewodowej    3
szybkość sieci przewodowej    3

rozpoczęcie pracy    10
rozwiązywanie problemów    83

S
serwis    89
serwis (Australia i Nowa Zelandia)    90
sieć bezprzewodowa

dodawanie urządzeń    29
szybkość, łącze dwupasmowe    3

szybkość łącza dwupasmowego    3
szybkość sieci przewodowej    4

Ś
środki bezpieczeństwa    1

T
tylny panel routera    8

U
udostępnianie drukarki w sieci    81
urządzenia bez funkcji WPS, 
podłączanie    29,    30
urządzenia bezprzewodowe, 
podłączanie    29
urządzenia z funkcją WPS, 
podłączanie    29
ustawienia

magazyn danych    27
podstawowe    21
zaawansowane    31

ustawienia sieci bezprzewodowej    25
ustawienia zaawansowane, elementy na 
ekranie    31

W
WD Print Share, korzystanie    82
WD Print Share, program    4,    81

instalowanie    81
WD Quick View, program

dostęp do plików na urządzeniu 
USB    68

opis    4
widok z dołu    9
wskaźnik funkcji WPS    7
wskaźniki diodowe    7,    8

Z
Zaawansowane ustawienia sieci 
bezprzewodowej, ekrany    38
Zaawansowane ustawienia sieci LAN, 
ekrany    41
Zaawansowane ustawienia sieci WAN 
(Internet), ekrany    32
zadania

podstawowe    21
zaawansowane    59

zadania zaawansowane    59
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa    1
zamykanie ekranu ustawień 
zaawansowanych    31
zasilacze    6
Zasilacze sieciowe    6
zawartość opakowania    5
zawartość zestawu    5
zewnętrzny magazyn danych, dostęp do 
plików    67
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zewnętrzny magazyn danych, 
konfigurowanie    27
zgodność z przepisami    84
zgodność z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska (Chiny)    88
zmienianie hasła administratora    67



System do mocowania urządzenia na ścianie, umieszczony na spodzie urządzenia, nie jest przeznaczony do 
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