


UWAGA:
ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi!
Router Edimax  LT-6408n  umożliwia  podłączenie  do  Internetu  Cyfrowego  Polsatu 
kilku komputerów jednocześnie. Mogą to być komputery członków Twojej rodziny, ale 
także  wszystkich  innych  użytkowników,  którzy  znajdą  się  w  zasięgu  sieci  WLAN 
routera.

Router  ma  domyślnie  wyłączone  zabezpieczania  sieci  Wi-Fi. 
Cyfrowy Polsat zaleca samodzielnie ustawienie zabezpieczeń. 
W ten sposób możesz uchronić się przed niepożądanymi „gośćmi” 
korzystającymi z Twojej usługi internetowej.

Pamiętaj - dodatkowi użytkownicy powodują obniżenie prędkości transmisji, z której 
będziesz korzystał, ale przede wszystkim konsumują Twoje pakiety danych i mogą 
wpłynąć na wysokość rachunku za usługę. 

Aby  samodzielnie  ustawić  zabezpieczenia  sieci  bezprzewodowej  Wi-Fi  przed 
„pasażerami  na  gapę”  zapoznaj  się  z  rozdziałem  Zabezpieczenie  sieci  Wi-Fi 
niniejszej instrukcji, lub z pełną instrukcją obsługi umieszczoną na płycie CD, w której 
szczegółowo opisano sposób konfiguracji zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

W razie kłopotów  z ustawianiem parametrów zabezpieczeń zachęcamy do kontaktu 
z  infolinią  techniczną Cyfrowego Polsatu,  dostępną pod numerem  699 00 22 22 
(koszt  połączenia  zgodny  z  taryfą  Twojego  operatora)  lub  22  22 (połączenie 
bezpłatne z telefonu Cyfrowego Polsatu).
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Copyright Edimax Technology Co, Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.  Żadna część 
niniejszej  publikacji  nie  może  być  reprodukowana,  transmitowana,  poddawana 
transkrypcji, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji ani też tłumaczona 
na żaden język, w tym język programowania, w jakiejkolwiek postaci lub przy użyciu 
jakichkolwiek  środków  elektronicznych,  mechanicznych,  magnetycznych, 
optycznych, 
chemicznych, ręcznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Edimax. 

FIRMA  EDIMAX,  JEJ  DYSTRYBUTOR  LUB  DEALER,  ANI  ŻADEN  Z  JEJ 
LICENCJODAWCÓW  W  ŻADNYM  WYPADKU,  W  MAKSYMALNYM 
DOPUSZCZALNYM  PRZEZ  PRAWO  ZAKRESIE,  NIE  PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI 
ZA  ŻADNE  SZCZEGÓLNE,  PRZYPADKOWE,  WTÓRNE  LUB  POŚREDNIE 
SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

Firma nie  gwarantuje  w wyraźny ani  dorozumiany sposób zawartości  niniejszego 
dokumentu. Firma nie udziela żadnych gwarancji,  w tym co do jakości handlowej 
produktu  bądź  przydatności  do  jakichkolwiek  celów.  Oprogramowanie,  którego 
dotyczy niniejszy podręcznik, jest sprzedawane lub licencjonowane w takim stanie, w 
jakim się znajduje (tak jak jest - as is). 
Ponadto firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego dokumentu  lub 
wycofania go bez obowiązku uprzedniego powiadamiania o takich zmianach. 

Wszystkie  marki  i  nazwy  produktów  wymienione  w  niniejszym  podręczniku  są 
znakami handlowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. 

Uwagi dotyczące licencji GNU/GPL Wersja 2 

Produkt ten posiada oprogramowanie zgodne z licencją GNU/GPL Wersja 2. 
Pełna  treść  licencji  znajduje  się  na  stronie  internetowej  www.edimax.pl. 
Oprogramowanie jest darmowe, typu freeware, bez gwaracji udzielonej przez 
autora.  Oferujemy,  ważne przez przynajmniej  trzy lata,  wsparcie  w postaci 
kompletnego kodu źródłowego,  w cenie  wykonania  i  dostarczenia  nośnika. 
Prosimy o kontakt z firmą Edimax: Edimax Technology co., Ltd, NO. 3, Wu-
Chuan 3rd  RD Wu-Ku-Industrial  Park,  Taipei  Hsien,  Taiwan.  R.O.C.,  TEL : 
+886-2-77396888, FAX : +886-2-77396887
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Prezentacja produktu
Dziękujemy za zakup routera Wi-Fi/LAN Edimax LT-6408n. Router ten jest wydajnym 
urządzeniem, najlepszym dla domu i małego biura, gdzie użytkownicy komputerów 
i  urządzeń  sieciowych  mogą  korzystać  z  jednego  szybkiego  połączenia 
internetowego  realizowanego  przy  pomocy  bezprzewodowego  modemu  USB 
LTE/HSPA+  lub  kablowego/xDSL.  Router  jest  fabrycznie  skonfigurowany  do 
połączenia  z  Internetem  Cyfrowego  Polsatu,  a  łatwa  procedura  konfiguracji 
połączenia  z  routerem  pozwala  użytkownikom  komputerów  skonfigurować 
połączenie  sieciowe  w  krótkim  czasie  –  zajmuje  to  kilku  minut,  nawet 
niedoświadczonym użytkownikom. 

1 Zawartość opakowania
Przed rozpoczęciem pracy z routerem, sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, 
że niczego nie brakuje. W przypadku braku poszczególnych elementów skontaktuj 
się ze sprzedawcą:
□  Router Wi-Fi/LAN Edimax LT-6408n
□  Skrócona instrukcja obsługi
□  Płyta CD-ROM zawierająca pełną instrukcję obsługi
□  Zasilacz sieciowy
□  Kabel Ethernet
□  Podstawka
□  Akcesoria
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2 Panel przedni

Opis stanu diod

Nazwa diody Stan diody Opis
Wł. Router włączony i prawidłowo zasilany

WLAN

Wł. Sieć bezprzewodowa lub tryb WPS włączony

Wył. Sieć bezprzewodowa wyłączona

Mruga Aktywność sieci bezprzewodowej (przesyłanie danych) 

MODEM

Wł. Modem USB podłączony

Wył. Modem USB nie podłączony

Mruga
Aktywność sieci Internetu bezprzewodowego 

(przesyłanie danych)

WAN Wł. Port WAN podłączony

Wył. Port WAN nie podłączony

Mruga Aktywność sieci WAN (przesyłanie danych)

LAN

LNK/ACT

Wł. Port LAN podłączony

Wył. Port LAN nie podłączony

Mruga Aktywność sieci LAN (przesyłanie danych)
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3 Panel tylny

Opis przycisku/portu

Nazwa elementu Opis

Port USB do podłączenia bezprzewodowego modemu 

LTE/HSPA+

5V Gniazdo zasilania, do podłączenia zasilacza 5V

WAN Port sieci rozległej (WAN / Internet)

1 – 4 Porty sieci lokalnej LAN od 1 do 4

WPS/Reset

Po wciśnięciu i przytrzymaniu na mniej niż 5 sekund 
uruchomi funkcję WPS. 
Po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 20 sekund przywróci 
ustawienia fabryczne (kasuje wszystkie ustawienia 
użytkownika)

ON/OFF
Przełącznik sieci bezprzewodowej, 

ON włącza / OFF wyłącza sieć bezprzewodową Wi-Fi
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4 Uruchomienie urządzenia

Podłączenie z użyciemPodłączenie z użyciem modemu USB modemu USB

1.1.  Podłącz zasilacz do routera LT-6408n

2.2. Podłącz  kabel  ethernetowy  do  portu  LAN  w  routerze  oraz  do  gniazda 
ethernetowego w komputerze. 
Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Wi-Fi, zamiast kabla ethernetowego 
można  użyć  łączności  bezprzewodowej.  Podłączenie  poprzez  sieć 
bezprzewodową Wi-Fi zostało opisane w dalszej części instrukcji.

3. Włóż kartę SIM do modemu USB i podłącz modem do portu USB routera LT-
6408n. Zaświeci się dioda MODEM.
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PodłączeniePodłączenie z użyciem modemu kablowego/xDSL:  z użyciem modemu kablowego/xDSL: 

1. Podłącz zasilacz do routera LT-6408n

2. Podłącz kabel ethernetowy do portu WAN w routerze oraz do portu LAN w 
modemie kablowym/xDSL. 

3. Podłącz kolejny kabel Ethernetowy do portu LAN w routerze oraz do gniazda 
ethernetowego w komputerze. 
Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Wi-Fi, zamiast kabla ethernetowego 
można  użyć  łączności  bezprzewodowej.  Podłączenie  poprzez  sieć 
bezprzewodową Wi-Fi zostało opisane w dalszej części instrukcji.

4. Upewnij  się,  czy  na  routerze  świeci  się  dioda  LINK/ACT  potwierdzająca 
prawidłowe podłączenie kabli.
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Konfiguracja adresu IP sieci LAN: Konfiguracja adresu IP sieci LAN: 

W  większości  przypadków  komputery  są  domyślnie  skonfigurowane  do 
automatycznego pobierania adresu IP z routera. W takiej sytuacji można pominąć 
poniższy etap konfiguracji.
Jeśli jednak komputer ma ustawione stałe IP należy wykonać poniższe kroki w celu 
automatycznego pobrania IP z routera.

1. Skonfiguruj  ustawienia  sieci  LAN  tak,  aby  adres  IP  był  pobierany 
automatycznie z routera.

Wciśnij  „Start”  na  pasku  zadań,  a  następnie  wybierz  polecenie  „Panel 
Sterowania”.

Wybierz opcję „Sieć i Internet” w oknie „Panelu Sterowania”.
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Przejdź do „Centrum sieci i udostępniania”.

Następnie wybierz opcję „Zmień ustawienia karty sieciowej” w menu z lewej 
strony ekranu.

Na  ekranie  będzie  widoczna  ikona  „Połączenie  lokalne”.  Zaznacz  ją,  a 
następnie  kliknij  prawym  przyciskiem  myszy,  w  celu  wywołania  menu 
kontekstowego, po czym wybierz polecenie „Właściwości” w celu ustawienia 
adresu IP. 
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Zaznacz opcję „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)”, a następnie 
kliknij przycisk „Właściwości”.

Upewnij się, że zaznaczone są opcje „Uzyskaj adres IP automatycznie” oraz 
„Uzyskaj  adres  serwera  DNS  automatycznie”,  następnie  kliknij  przycisk 
„OK”, aby zamknąć okno.
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Połączenie komputera z routerem poprzez sieć W-Fi Połączenie komputera z routerem poprzez sieć W-Fi 
(na przykładzie Windows 7):(na przykładzie Windows 7):
Jeśli komputer jest wyposażony w kartę WLAN, zamiast kabla ethernetowego można 
użyć łączności bezprzewodowej Wi-Fi. W tym celu:

1. Na tylnym panelu routera ustaw przełącznik sieci bezprzewodowej w pozycji 
włączony - ON

2. Na swoim komputerze uruchom łączność Wi-Fi.

3. W prawym dolnym oknie pulpitu kliknij ikonę sieci Wi-Fi, wyszukaj sieć 
o  nazwie  CyfrowyPolsat  i  kliknij  aby rozwinąć  podopcje.  Następnie  kliknij 
Połącz.

4. Pojawi się okno z zapytaniem o konfigurację. Należy kliknąć „Połącz z siecią 
bez jej konfigurowania”, gdyż konfiguracja zabezpieczeń zostanie wykonana 
w kolejnym kroku, poprzez panel administracyjny routera.

4. Nastąpi  połączenie  z  siecią  bezprzewodową.  Teraz  należy  ustawić 
zabezpieczenie sieci bezprzewodowej
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Zabezpieczenie sieci Wi-Fi: Zabezpieczenie sieci Wi-Fi: 

Router  ma  domyślnie  wyłączone  zabezpieczania  sieci  Wi-Fi. 
Cyfrowy Polsat zaleca samodzielnie ustawienie zabezpieczeń. 
W ten sposób możesz uchronić się przed niepożądanymi „gośćmi” 
korzystającymi z Twojej usługi internetowej.

Zaleca  się  aby  zmiana  ustawień  zabezpieczeń  routera  była  wykonywana  zZaleca  się  aby  zmiana  ustawień  zabezpieczeń  routera  była  wykonywana  z  
wykorzystaniem połączenia kablowego z routerem.wykorzystaniem połączenia kablowego z routerem.

Domyślny  adres  routera  to  '192.168.2.1'.  Dzięki  niemu  możliwe  jest  uzyskanie 
dostępu  do  panelu  konfiguracyjnego  routera  z  wykorzystaniem  przeglądarki 
internetowej (Internet Explorer 5.x lub nowszy, Firefox lub Netscape).

1. Wprowadź adres '192.168.2.1' w pasku adresu przeglądarki i wciśnij „Enter”, 
aby uzyskać dostęp do panelu konfiguracyjnego:

2. Wyświetlona zostanie prośba o podanie danych logowania:

Domyślna nazwa użytkownika to „admin”, zaś hasło „1234”. Po wprowadzeniu 
danych należy zatwierdzić je przyciskiem „OK”. Wyświetlona zostanie główna strona 
panelu konfiguracyjnego routera.
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3. W menu głównym należy kliknąć przycisk  Ustawienia,  a następnie w pod-
menu Sieć bezprzewodowa. Zaznacz opcję Ustawienia bezpieczeństwa.

4. W  pozycji  Szyfrowanie  z  listy  rozwijanej  wybierz  rodzaj  szyfrowania  który 
chcesz  włączyć.  Zalecamy  wybór  WPA  pre-shared  key  gdyż  jest  lepszym 
zabezpieczeniem od WEP.

5. Pojawią się ustawienia zabezpieczenia:

14



Poniżej opisano poszczególne pozycje ustawień:
Pozycja Opis
Metoda szyfrowania Umożliwia wybór rodzaju szyfrowania: WPA (TKIP), 

WPA2 (AES), oraz WPA2 Mixed. Należy upewnić się, 
że wybrany rodzaj szyfrowania jest obsługiwany 
przez wszystkie podłączane urządzenia 
bezprzewodowe.

Format klucza Umożliwia wybór formatu klucza - Hasło 
(8-64 znaków alfanumerycznych) lub Hex
(64 znaki 0-9, a-f).

Współdzielony klucz Umożliwia wprowadzenie klucza (hasła) w 
zdefiniowanym wcześniej formacie. Nie jest zalecane 
używanie zrozumiałych słów ze względu na ryzyko 
złamania hasła.
Hasło to będzie wykorzystywane przez użytkowników 
sieci Wi-Fi do połączenia z routerem

Po wybraniu ustawień i wprowadzeniu klucza (hasła)  kliknij przycisk  Zastosuj  aby 
zapisać ustawienia

6. W oknie przeglądarki pojawi się strona z informacją o zapisaniu ustawień. 
Żeby wprowadzone ustawienia zaczęły działać należy zrestartować router klikając 
przycisk Zastosuj

7. Po restarcie routera należy ponownie połączyć się z siecią bezprzewodową 
podając wygrany wcześniej klucz (hasło).

Więcej informacji na temat rodzajów zabezpieczeń sieci Wi-Fi znajdziesz w pełnej  
instrukcji obsługi zamieszczonej na płycie CD.
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Konfiguracja połączenia Konfiguracja połączenia z Internetem poprzez modem USB: z Internetem poprzez modem USB: 

Router LT-6408n obsługuje dostępne w ofercie Cyfrowego Polsatu modemy 
USB (LTE oraz  HSPA+),  jak  również  większość  dostępnych  na  rynku  modemów 
3G/3.5G. Najczęściej instalacja ogranicza się do podłączenia modemu do routera, 
dodatkowe  ustawienia  nie  są  wymagane,  gdyż  modem  zostanie  automatycznie 
rozpoznany.  Niektóre  z  modemów  wymagają  jednak  wprowadzenia  pewnych 
ustawień  –  kodu  PIN  /  ustawień  nazwy użytkownika  i  hasła  /  ustawienia  APN.  

Czasem  wymagane  jest  także  wcześniejsze  podłączenie  modemu  do 
komputera  w  celu  instalacji  dodatkowego  oprogramowania.  W  takim  przypadku 
instalacja musi być przeprowadzona jednorazowo na każdym komputerze, który ma 
uzyskać  dostęp  do  Internetu.  Jeśli,  mimo  przeprowadzenia  poprawnej  procedury 
instalacji,  nadal  występują  problemy  z  połączeniem  z  Internetem,  należy 
skontaktować  się  z  firmą Edimax,  wysyłając  e-mail  pod adres  cp@edimax.pl  lub 
telefonicznie.

UWAGA: 
Tylko jedno połączenie internetowe może być używane w danym momencie. 

Połączenie przez modem USB jest połączeniem domyślnym, połączenie kablowe jest 
traktowane jako zapasowe. Z tej przyczyny nie należy podłączać modemu USB 
w  przypadku  korzystania  z  połączenia  kablowego!  W  przypadku  podłączenia 
modemu  USB  przy  dostępnym  połączeniu  kablowym,  router  przełączy  się  na 
połączenie przez modem USB. Jeśli  to połączenie zostanie zerwane i  nie będzie 
mogło być przywrócone przez 60 sekund, router powróci do korzystania z połączenia 
kablowego  i  NIE  BĘDZIE  próbował  ponownie  uzyskać  połączenia 
bezprzewodowego.  W  przypadku  braku  dostępności  połączenia  kablowego, 
zerwanie  połączenia  przez  modem  USB  spowoduje  podjęcie  przez  router  próby 
przywrócenia  połączenia  bezprzewodowego  aż  do  skutku.  W  przypadku  chęci 
przełączenia  routera  na  połączenie  przez  modem USB,  po  jego  automatycznym 
przełączeniu na połączenie kablowe, należy odłączyć modem na ok. 5 sekund, 
a następnie podłączyć go ponownie.

• Procedura „Plug-and-Play”, bez dodatkowej konfiguracji
Podłącz modem USB do routera i upewnij się, że kontrolka portu USB na routerze 
zaświeciła się. Odczekaj chwilę, pozwalając routerowi nawiązać połączenie  
z Internetem. W tym momencie powinno być możliwe korzystanie z Internetu.

• Wymagane podanie kodu PIN / nazwy użytkownika / hasła
Zaloguj się do panelu konfiguracyjnego routera

Dalsza konfiguracja rozpoczyna się od wciśnięcia przycisku „Szybka konfiguracja” 
w panelu routera. Szczegóły zostały opisane w bloku pomocy znajdującym się 
po prawej stronie panelu routera oraz w pełnej instrukcji zamieszczonej na płycie CD.
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WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA
1. Routery Edimax LT-6408n objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.

2. Rejestracja produktu w ciągu 14 dni od daty zakupu za pośrednictwem formularza dostępnego 
na stronie WWW producenta uprawnia użytkownika do dodatkowych 6 miesięcy gwarancji. 
Uprawnienia są ważne jedynie w przypadku realizacji roszczeń gwarancyjnych bezpośrednio 
przez producenta.

3. Gwarancja realizowana jest przez Edimax Technology Poland Sp. z o.o. bądź podmiot przez 
niego wskazany.

4. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu urządzenia przez klienta końcowego.

5. Podstawą do uznania roszczenia gwarancyjnego oraz ustalenia czasu gwarancji jest 
załączenie przez klienta oryginalnego dowodu zakupu (faktura / paragon).

6. Warunkiem realizacji roszczenia gwarancyjnego jest kontakt z biurem firmy Edimax za 
pośrednictwem:

• Telefonu* – dostępny na stronie internetowej www.edimax.pl 

• E-mail – gwarancja@edimax.pl

• Punktu sprzedaży, w którym zakupiono dany produkt

7. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego jest nadanie indywidualnego numeru 
RMA.

8. Urządzenia powinny zostać dostarczone do serwisu Edimax za pośrednictwem wskazanego 
przez Edimax przewoźnika. Koszty przesyłki urządzeń do i z serwisu pokrywa Edimax.

9. Przesyłki wysyłane do serwisu bez wcześniejszego przydzielenia numeru RMA oraz za 
pośrednictwem przewoźników zamawianych przez klienta nie będą przyjmowane.

10. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć urządzenia na czas transportu.

11. Czas realizacji roszczenia gwarancyjnego wynosi 14 dni kalendarzowych. Czas realizacji 
może ulec zmianie w przypadku braku dostępności części. W każdym przypadku decyzja o 
przyjęciu zgłoszenia gwarancyjnego oraz o sposobie postępowania (naprawa / wymiana) 
podejmowana jest najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania urządzenia przez 
Edimax.

12. Przydzielenie numeru RMA stanowi wstępną akceptację zgłoszenia reklamacyjnego. 
Roszczenie gwarancyjne mogą być odrzucone w przypadku:

• Stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń urządzenia prowadzących do utraty 
funkcjonalności przez urządzenie,

• Stwierdzenia ingerencji w urządzenie poprzez otwarcie obudowy lub inne modyfikacje 
mechaniczne,

• Stwierdzenia modyfikacji oprogramowania urządzenia na inne niż zatwierdzone i 
udostępnione przez producenta.

• Stwierdzeniu działania siły wyższej – zalanie, przepięcie, uderzenie pioruna itp.

13. W przypadku odrzucenia roszczenia z powodów wymienionych powyżej po dostarczeniu 
urządzenia do serwisu Edimax naprawa może być wykonana na koszt użytkownika po 
przedstawieniu kosztorysu przez serwis Edimax oraz uzyskaniu akceptacji użytkownika.

14. Z gwarancji wyłączone są wszelkie straty danych czy też materialne do jakich mogło dojść w 
przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.

15. O sposobie realizacji zgłoszenia gwarancyjnego (naprawa / wymiana) decyduje serwis.
Niniejsze warunki gwarancji producenta w żadnym stopniu nie wpływają na prawa i obowiązki 
klienta, producenta oraz sprzedawcy wynikające z nadrzędnych przepisów prawa polskiego, w 
szczególności Ustawy o o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami.
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Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności w sprawie interferencjiOświadczenie Federalnej Komisji Łączności w sprawie interferencji
Zgodnie  z  postanowieniami  Części  15  Zasad  FCC  niniejsze  urządzenie  zostało  przetestowane  i  
uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych Klasy B. Wymogi te mają na celu zapewnienie 
uzasadnionej ochrony przed szkodliwym działaniem urządzeń w przypadku ich instalacji w lokalach 
mieszkalnych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości 
fal radiowych, a jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, to  
może wywierać negatywny wpływ na łączność radiową.
Nie ma jednak gwarancji,  że  w przypadku konkretnej  instalacji  nie pojawi  się  interferencja.  Jeżeli  
urządzenie  będzie  zakłócać funkcjonowanie odbiorników radiowych bądź telewizyjnych,  co można 
ustalić  naprzemiennie  włączając  je  i  wyłączając,  użytkownik  powinien  postarać  się  wyeliminować 
interferencję podejmując jedno z poniższych działań:
1. Zmiana ustawienia bądź lokalizacji anteny odbiorczej. 
2. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. 
3.  Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie, niż obwód, do którego podłączony jest  

odbiornik. 
4. Kontakt ze sprzedawcą bądź doświadczonym technikiem radiowym w celu uzyskania pomocy. 

Środki ostrożności FCCŚrodki ostrożności FCC
Niniejszego urządzenia  wraz  z  anteną nie  wolno umieszczać  ani  włączać  w połączeniu  z  innymi 
antenami lub odbiornikami. 
Niniejsze urządzenie jest zgodne z regułami określonymi w Części 15 Zasad FCC. Jego działanie jest  
uzależnione od dwóch warunków: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwej interferencji, oraz 
(2)  urządzenie  musi  akceptować wszelkie  odbierane  interferencje,  łącznie  z  interferencją  mogącą 
wywoływać niepożądane działania.
Wszelkie  zmiany  bądź  modyfikacje  niezaakceptowane  w  wyraźny  sposób  przez  podmiot 
odpowiedzialny za zgodność mogą skutkować brakiem prawa do stosowania urządzenia. 

Oświadczenie Komisji Federalnej Łączności (FCC) w sprawie ryzyka napromieniowania
Niniejsze  urządzenie  jest  zgodne  z  wymogami  FCC  dotyczącymi  ryzyka  napromieniowania  w 
niekontrolowanym  otoczeniu.  Aby  uniknąć  prawdopodobieństwa  przekroczenia  górnej  granicy 
narażenia na częstotliwości radiowe w trakcie pracy urządzenia jego antena powinna znajdować się 
co najmniej 2,5 cm (1 cal) od ludzkiego organizmu. 
Zgodność z wymogami Federalnej  Komisji  Łączności  (FCC) dotyczącymi ryzyka narażenia na RF 
została  ustalona w przypadku pracy na komputerach przenośnych posiadających boczne gniazdo 
PCMCIA, przetestowanych na podstawie wniosku o wydanie zaświadczenia. Urządzenie może być 
stosowane w komputerach przenośnych o podobnych wymiarach fizycznych, budowie, jak również 
charakterystyce  elektrycznej  i  radiowej,  nie  zostało  jednak  dopuszczone  do  użytkowania  w 
urządzeniach innego rodzaju,  na przykład PDA czy lappadach.   Przekaźnik  może być stosowany 
wyłącznie  z  określonymi antenami przetestowanymi w ramach wniosku o wydanie  zaświadczenia. 
Anteny przeznaczone dla przekaźnika nie mogą się znajdować obok ani też współpracować z innymi 
antenami lub przekaźnikami. 

Oświadczenie o zgodności R&TTE
Niniejsze  urządzenie  jest  zgodne  z  wszystkimi  wymogami  DYREKTYWY  NR  1999/5/WE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie urządzeń radiowych i 
wyposażenia terminali  telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa 
R&TTE).  Z  dniem 8  kwietnia  2000  roku  dyrektywa  R&TTE unieważnia  i  zastępuje  dyrektywę  nr 
98/13/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych i stacji ziemia – satelita). 

Bezpieczeństwo

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane z najwyższą troską o bezpieczeństwo osób, które je 
instalują i użytkują. Tym niemniej podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi należy zwrócić 

szczególną uwagę na groźbę porażenia prądem i elektryczność statyczną. W związku z powyższym 
zawsze należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta niniejszego urządzenia, jak również 

producenta komputera, w celu bezpiecznego korzystania ze sprzętu.
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Deklaracja zgodności UE

English: This equipment is in compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.

French: Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres 
dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE

Czechian: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními 
příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.

Polish: Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi 
warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC

Romanian: Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte 
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Russian: Это оборудование соответствует основным требованиям и 
положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Magyar: Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más 
vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC)

Türkçe: Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer 
hükümlerle ile uyumludur.

Ukrainian: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 
2009/125/EC.

Slovakian: Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné 
ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.

German: Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 
1999/5/EC, 2009/125/EC.

Spanish: El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 
1999/5/EC, 2009/125/EC.

Italian: Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre 
disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Dutch: Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing 
zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Portugese:Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 
1999/5/EC, 2009/125/EC

Norwegian: Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante 
regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Swedish: Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och 
övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.

Danish: Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre 
relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Finnish: Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset 
vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

Dyrektywa WEEE oraz Utylizacja Produktu

Po zakończeniu użytkowania produkt powinien zostać przekazany do odpowiedniego 
punktu, uprawnionego do utylizacji urządzeń elektronicznych. 
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Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., LTD., declare under our sole responsibility, that 
the equipment described below complies with the requirements of the 
European R&TTE directive (73/23/EEC,).

Equipment: 300Mbps Wireless LTE iQ Router
Model No.: LT-6408n

The following European standards for essential requirements have been 
followed:

Spectrum: ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10);
EMC: EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)

EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
EMF: EN 50385:2002

Safety (LVD): IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); EN-60950-
1:2006+A11:2009

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 3, Wu Chuan 3rd Road,

Wu-Ku Industrial Park,

New Taipei City, Taiwan

 

Date of 
Signature:

September 6th, 2011

Signature:

Printed Name: Albert Chang

Title: Director

Edimax Technology CO., 



 Notatki:
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