
Router Huawei D100 umożliwia podłączenie do Internetu Cyfrowego Polsatu kilku kompute-
rów 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 zabezpieczenia sieci WLAN. Cyfrowy Polsat zaleca samo-
dzielnie 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 WLAN przed „pasażerami na gapę” wykonaj po 
kolei poniższe kroki.

1. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz http://192.168.1.1. Znajdziesz 
się na stronie służącej do konfiguracji Twojego routera. 

2. Wybierz Typ użytkownika: Administrator i wpisz hasło: admin.
3. W menu po lewej stronie ekranu kliknij zakładkę: Szybka konfiguracja.
4. Jeśli nie chcesz w tym momencie zmieniać innych elementów konfiguracji, klikaj Dalej, 

aż trafisz na podstronę: Konfiguruj zabezpieczenia WLAN.
5. Domyślnie ustawiony jest Brak szyfrowania, co oznacza, że sieć WLAN jest otwarta dla 

wszystkich użytkowników w jej zasięgu. Zdecydowanie zalecamy zmianę tego ustawienia.
6. Wybierz metodę szyfrowania. Jeśli nie wiesz, którą wybrać, zaznacz szyfrowanie WEP. 

W ten sposób ustawisz podstawowy poziom zabezpieczeń.
7. Po wyborze metody szyfrowania wpisz kod sieciowy zabezpieczający Twoją sieć WLAN 

przed niepożądanymi gośćmi. Kod musi zawierać co najmniej 5 dowolnych znaków z 
klawiatury (znaki ASCII) lub 10 cyfr szesnastkowych (dowolna kombinacja cyfr od 
0 do 9 i liter od A do F).

8. Zapamiętaj swoje hasło i zatwierdź konfigurację. Od tego momentu przy każdym po-
łączeniu z Internetem będziesz proszony o podanie hasła, aby uniknąć wpisywania go za 
każdym razem, możesz je zapamiętać w ustawieniach.

9. Dodatkowo CP rekomenduje zmianę hasła dla Administratora do panelu konfiguracyjnego 
– odpowiednią funkcję znajdziesz w menu Ustawienia zaawansowane.

Dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera. W razie kłopotów z ustawianiem 
parametrów zabezpieczeń zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią techniczną dostępną pod 
numerem 699 00 22 22 (koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora) lub 22 22 (połącze-
nie bezpłatne z telefonu Cyfrowego Polsatu).


