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Drogi użytkowniku, 
Dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję 
aby poprawnie zainstalować urządzenie i aby mogło ono spełnić wszystkie Twoje oczekiwania. 
Zalecamy zachowanie pudełka w przypadku gdy zajdzie potrzeba wysłania produktu do 
serwisu. 
Pracownicy TELE System 
 
TELE System Electronic Srl stwierdza, że z powodu zmian sprzętowych albo programowych 
związanych z usprawnieniami produktu, użytkownik może znaleźć różnice pomiędzy zawartością instrukcji 
a produktem. 
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1 Bezpieczeństwo 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z urządzenia zaleca się zapoznanie i uważne przeczytanie poniższych 
uwag i informacji przed rozpoczęciem pierwszego uruchomienia. 
ZASILANIE 

Urządzenie powinno być zasilane prądem 100-230 V AC, 50/60 Hz. 
Urządzenie w żadnym wypadku nie powinno być naprawiane przez użytkownika, w razie usterki proszę 
zgłosić się do najbliższego autoryzowanego punktu sprzedaży. Nie zdejmować obudowy. Wewnątrz urządzenia mogą 
znajdować się elementy pod wysokim napięciem,które mogą zagrażać uzytkownikowi .Wysokie napięcie panuje również 
wtedy ,gdy odbiornik pozostaje w trybie czuwania. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności odbiornik powinien zostać 
odłączony od źródłą zasilania. Samodzielne zdjęcie obudowy i naruszenie struktury jest równoznaczne z utatą 
gwarancji ! 
PŁYNY 

Przechowuj urządzenie oraz kabel zasilający z dala od wszelkich płynów ;nie ustawiaj na urządzeniu żadnych 
przedmiotów zawierających ciecze(np.wazony ,odświerzacze powietrza etc.)Urządzenie nie może znajdować się w 
miejscu narażonym na działanie wody, zawilgoconym lub takim ,gdzie istnieje możliwość skraplania wody. 
Jeśli odbiornik przypadkowo wejdzie w kontakt z płynami natychmiast odłącz odbiornik od źródła zasilania. 
NIE DOTYKAJ urządzenia, dopóki nie zostanie odłączone od źródła. 
MAŁE OBIEKTY 
Trzymaj odbiornik z dala od monet i małych przedmiotów .Przedmioty,które dostaną się do wnętrza przezotwór 
wentylacyjny mogą poważnie uszkodzić urządzenie. 
CZYSZCZENIE 
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.Po czyszczenia należy używać miękkiej, suchej lub 
lekko wilgotnej szmatki. Nie używaj materiałów ,które mogą zawierać chemikalia ,rozpuszczalniki . 
WENTYLACJA 

Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza i uniknąć przegrzania urządzenia upewnij się ,że urządzenie znajduje się 
w miejscu o odpowiedniej cyrkulacji powietrza. 
Konieczne jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokół urządzenia(co najmniej 10 cm ) i nad urządzeniem(co 
najmniej 15 cm).Otwory wentylacyjne nie mogą zostać zasłonięte przez jakiekolwiek przedmioty(gazety,obrusy,dywany 
etc. ).Unikaj instalowania urządzeń w pobliżu źródeł ciepła(np.grzejniki,nagrzewacze) oraz stawiania na 
urządzeniach emitujących ciepło(odtwarzacze DVD,wzmacniacze etc.) 

UWAGA!!! 
Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.Torby wykonane z plastyku do pakowania urządzenia mogą być 
niebezpieczne.Nie wystawiaj urządzenia oraz kabla zasilającego na bez pośredni kontakt ze 
słońcem.Urządzenie musi być ustawione na solidnej i stabilnej podstawie.Podłącz urządzenie do zasilania 
po wykonaniu całej instalacjiPamiętaj o właściwej utylizacji produktu ,aby zapobiec negatywnemu 
wpływowi niebezpiecznych substancji na zdrowie I środowisko w celu ułatwienia recyklingu materiałów 

użytych do produkcji urządzenia. Brak odpowiedniej utylizacji produktu objęty jest sankcjami prawnymi 
Producenci zalecają recykling części oddzielnie, w miejscach, które spełniają odpowiednie normy.Jeśli produkt nie 
nadaje się do użytkowania zabierz go do punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do utylizacji produktów 
elektronicznych 
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1 Opis produktu  

2.1 Wprowadzenie  

 

Willy 0.2 jest wysokiej klasy urządzeniem bezprzewodowym . Maksymalny transfer danych: 

802.11b - 11Mbps/802.11g - 54Mbps/802.11n – 300Mbps 

Urzadzenie może pracować w 3 różnych trybach opisanych poniżej. 

 

UWAGA 
 
Sieć wyg.Urządzenie z uwagi na małe rozmiary moze ulec "nagrzaniu" ;zaleca się przechowywanie i 
użytkowanie w miejscu posiadającym odpowiednią wentylacje (ruch cyrkulacji mas powietrza 
 

2.2 Zawartość opakowania  

 

Proszę sprawdzić czy wszystkie niżej wymienione przedmioty znajdują się w pudełku: 
 
-1 x ethernet-wifi adapter Wi-lly 0.2 Plus 
-1 x LAN ethernet kabelRJ45 (50 cm) 
-1 x microUSB-USB kabel 
 
-1x zasilanie zewnętrzne 
-1 x szybka instrukcja użytkownika 
-1 x karta gwarancyjna 
 

           2.3 Wymogi systemu  
 
 
Willy 0.2 może być używane z każdym urządzeniem posiadającym tryb operacyjny ze wsparciem sieciowym 
Urządzenie do którego podłączamy Willy powinno być wyposażone w kartę sieciową z portem ethernet obsługującym 
wifi 802.11b/g/n(w zależności od trybu operacyjnego Willy 0.2) oraz dostęp do wyszukiwarki internetowej. 
Używając WPS aby skonfigurować Willy 0.2 sieć wifi nie moze być zabezpieczona lub powinna być z zabezpieczeniem 
WPA2(AES)-PSK. 
WEP, WPA(TKIP)-PSK lub WPA/WPA2-PSK---hasla niedozwolone przez urządzenie używając WPS - 
odpowiedni standard WPS 2.0 
 
 

         2.4 Obudowa 
 

 
 
 
 
1.PWR Led: włączone urządzenie (niebieski kolor) /urządzenie niepodłaczone -brak reakcji 
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2 .WPS Led : stabilnie swieci się na czerwono a dioda PWD na niebiesko urządzenie jest w trakcie uruchamiania 

kiedy dioda WPS wyłączy się urządzenie jest gotowe do użytkowania 
-dioda ''miga'' -kolor czerwony- połączenie WPS w trakcie 
-dioda nie świeci się -zakończono połaczenie WPS (w trybie podstawowym -jeśli dioda WLAN 
miga z częstością 3/s WPS nie powiodło się lub jeśl idioda WLAN świeci się stabilnie 
połączenie WPS powiodło się. 
 
 

 WLAN led: 

 

4. LAN led: 

 

5. WAN led: 

6. WPS/Reset : przytrzymany rozpoczyna polączenie WPS a dioda WPS miga 

przycisk przytrzymany dłużej niż 5 sekund spowoduje powrót do ustawień fabrycznych 

 

 
 
 

UWAGA 
 
Jeśli przycisk WPS jest przytrzymany dlużje niż 5 sekund urządzenie potrzebuje co najmniej 60 
sekund aby powrócić do ustawień fabrycznych ,nie odlączaj urządzenia od źródła zasilania 
 
 
 
 
 

 Podłączenie wejścia/wyjścia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.LAN/SETUP ethernet port : podłączenie komputera lub innego urządzenia z interfejsem ethernet używając kabla RJ-

45 (niekrzyżowy) 
 2. INTERNET ethernet port : podłączenie szerokopasmowego modemu/routera (kabel RJ-45) w trybie klient jako 

normalny port ethernet LAN 
 3.micro-USB port : podłączenie kabla zasilajacego microUSB 
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UWAGA 
 
Przed podłączeniem kabla micro USB upewnij się czy port USB ma odpowiednie zasilanie (5V/0.6 A 
DC),jeśli nie użyj zewnętrzengo zasilania 
 

3. Instalacja i podstawowe ustawienia  

 

Poniżej opis podstawowych funkcj ii zastosowania Willy 0.2 Plus 
W celu otrzymania informacji dotyczących konfiguracji komputera (lub urządzenia z portem ethernet )prosze wejść na 

stronę TELE System: http://www.telesystem-world.com/settings-willy02. 

 
 

 Funkcje Willy 0.2 Plus 

 

Willy 0.2 Plus może dzialać w 3 trybach operacyjnych : 
 
 
-router/bezprzewodowy punkt dostępu 
-klient(podstawowy) 
-extender(rozszerzony) 
 
W zależności od wyboru trybu urządzenie będzie miało inne funkcje,aczkolwiek po przywroceniu ustawień fabrycznych 
urządzenie będzie dzialać w trybie podstawowym .W instrukcji obslugi można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące 
ustawień Willy 0.2 Plus. 
 

 Router/punkt dostępu 
 
 
W tym trybie Willy zachowuje się jak router /punkt dostępu AP w sieci LAN 
W trybie AP Willy 0.2 używane jest jako punkt dostępu w sieci stosując port WAN 
(podłączenie przez kabel ethernet do modemu/routera) 
W tym trybie można podłączyć Willy 0.2 na 2 różne sposoby 
 
-używając kabla ethernet przez port LAN/SETUP 
-używając WiFi 

 
 

 Tryb klient 
 
Tryb podstawowy,w którym możliwe jest połączenie z siecia. 
Kabel ethernet musi zostać podłączony do portu WAN lub LAN/SETUP 
W tym trybie porty WAN oraz LAN/SETUP mają te same zastosowanie oraz nie wszystkie funkcje WAN są włączone 

 
 
 

 Tryb extender 
 
W tym trybie Willy 0.2 może pracowac w trybie klient oraz jako AP,w celu rozszerzenia istniejacej sieci. 
 
Zaleca się sprawdzenie zgodności sieci oryginalnej z Willy 0.2 (tzn.protokół,ochrona,kanal etc.) 

UWAGA 
 
Jeśli wystąpią problemy z połączeniem należy sprawdzić typ hasła ochronnego Patrz sekcja 
Wirelless-Security /Ochrona 
 
 
 
 
 

http://www.telesystem-world.com/settings-willy02
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 Konfiguracja automatyczna 
Istnieją 2 sposoby konfiguracji Willy 0.2 Plus: 
 
-automatyczny przy użyciu WPS 2.0 
-ręczny 
 
Jeśli modem/router obsługuje WPS (ochrona:WPA2-AES) 
wtedy konfiguracja wygląda następująco : 
-uruchom Willy 0.2 -podłączenie do portu USB (5V/0.6 A DC) przy użyciu kabla micro USB-USB 
w przypadku braku połączenia należy użyć zewnętrznego źrodła zasilania 
-odczekaj 30 s (gdy dioda PWR swieci się na niebiesko a WLAN miga (niebieski kolor) urządzenie jest 
w trybie operacyjnym 
-przytrzymaj przycisk WPS na Willy 0.2 (zacznie migać na czerwono) 

oznacza to że parowanie WPS rozpoczęło się. 
-w ciągu 2 minut naciśnij przycis WPS na swoim modemie/routerze 
 

UWAGA 
 
WPS 2.0 standard obsługuje tylko WPA2-AES -inne sposoby szyfrowania są zabronione(WPA2-TKIP, 
WPA/WPA2 mix) 

 
 

UWAGA 
 
Połączenie WPS trwa ok 5 min-należy poczekać na zakończenie parowania. Po zakonczeniu dioda 
PWR zaświeci się na niebiesko ,dioda WPS wyłączy się ,dioda WLAN będzie “migać”,w przeciwnym 
wypadku (niepowodzenie operacji ) dioda WLAN zamiga 3 razy /sek;należy sprawdzić poprawność 
zabezpieczenia modemu/router'a- WPA2-AES.  

 

 Konfiguracja ręczna  
 
 
Aby skonfigurować Willy 0.2 należy mieć dostęp do przeglądark iinternetowej;przy pierwszej konfiguracji 
należy postępować jak ponizej 
 
-podłącz Willy 0.2 przy użyciu portu USB (5V/0.6 A DC) używając kabla micro USB-USB 
-podłącz Willy 0.2 do swojego komputera za pomocą kabla ethernet 
 
 
 
 
 
 

UWAGA 
 
Jesli WiFi na Twoim komputerze w trakcie operacji jest włączone-należy  je wyłączyć. 

 
 

 

Ustawienia sieciowe Willy 0.2 Plus w trybie podstawowym : 

 

-Adres IP : 192.168.100.1 

-Maska podsieci: 255.255.255.0 

-Zakres IP: 192.168.100.100 - 192.168.100.200 

 

Tzn.że Willy 0.2 jest dostępne w sieci pod adresem url:http://192.168.100.1                                                                                         
po zmianie adresu IP twojego komputera na : 192.168.100.xxx,gdzie xxx to cyfra pomiędzy 100 a 200 
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3.3.1 Konfiguracja adresu IP komputera 

 Windows XP 

Zmiana adresu IP -Windows XP 

1.Naciśnij Start-Panel kontrolny-Sieć i Internet -Połączenia sieciowe 

(Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Network Connections) 

2.Wybierz sieć lokalną LAN ,prawym przyciskiem myszy wybierz Właściwości(Properties) 

3.Z sekcji ogólnej( tab General) wybierz Protokół internetowy (TCP/IP)( Internet Protocol (TCP/IP))i wybierz 
Właściwosci(Properties) 

 

4.Wybierz Użyj następującego adresu IP (Use the following IP address) i ustaw jak poniżej 

 

-IP address: 192.168.100.100 /Adres IP 
-Subnet Mask: 255.255.255.0 /Maska podsieci 
-Default Gateway :<empty>  /Bramka domyślna  
-Preferred DNS Server:<empty>  /Preferowany serwer DNS  
-Alternate DNS Server:<empty> / Alternatywny serwer DNS   
 

 

 

 

 Windows 7 

 

Aby zmienić adres IP w systemie Windows 7 należy postępować następująco : 

1.Naciśnij Start -> Panel sterowania(Control Panel )-> Sieć i internet(Network and Internet (in View by Category) )-> 
Centrum sieci (Network and Sharing Center) 

2.Wybierz polączenie LAN a następnie Typdostępu :brak dostępu --LAN--Właściwości 

Access type: no access   --  Local Area Connection   --      Properties 
3.Wybierz Protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 

4.Wybierz Użyj następującego adresu IP (Use the following IP address) i ustaw jak poniżej 

-IP address: 192.168.100.100 /Adres IP 
-Subnet Mask: 255.255.255.0 /Maska podsieci 
-Default Gateway: <empty> /Bramka domyślna  
-Preferred DNS server: <empty>/Preferowany serwer DNS  
-Alternate DNS server: <empty> / Alternatywny serwer DNS   

 
3.3.2 Interfejs web  Willy 0.2  

Po ustawieniu adresu IP Twojego komputera, interfejs web Willy 0.2 będzie dostępny po wpisaniu w wyszukiwarce 
następującego adresu: http://192.168.100.1 . 
Poprzez interfejs web możesz skonfigurować Willy 0.2 Plus a także znaleźć wszystkie informacje na temat 
konfiguracji. Domyślny login i hasło to odpowiednio: admin admin, Po zalogowaniu zobaczysz interfejs 
web urządzenia. 
W następnym rozdziale zawarte są szczegółowe informacje o interfejsie web. 
 

UWAGA 
 
Weź pod uwagę, że po konfiguracji Willy 0.2 Plus musisz ustawić oryginalne ustawienia 
(zalecamy ustawienie: „Uzyskaj adres IP automatycznie” i „Uzyskaj adres serwera DNS 
automatycznie”). 
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3.4 Interfejs graficzny Willy 0.2 

 
Interfejs graficzny jest podzielony na dwie sekcje: lewa sekcja to menu nawigacyjne, podzielone na sekcje 
i podsekcje natomiast prawa ukazuje szczegóły. 
Ustawienia mogą się zmieniać odpowiednio dla różnych trybów działania urządzenia. 
W dziale 3.5 jest opisana procedura pierwszej instalacji natomiast w dziale 3.6 znajdziesz opis 
pozycji dostępnych w menu. 

 

3.5 Konfiguracja sieci 
Aby w łatwy i szybki sposób zastosować Willy 0.2 w trybie klient,extender(rozszerzonym) lub jako router/AP 
zastosuj się do kroków poniżej 

 

 

 

3.5.1 Tryb Klient/Extender 

 

Jest to jeden z trybów podstawowych. Jest aktywny podczas pierwszej instalacji a także po wykonaniu resetu do 
ustawień fabrycznych. 
W tym trybie można połączyć się do istniejącej sieci bezprzewodowej i umożliwienie dostępu do internetu 
klientom podłączonym poprzez interfejs Ethernet lub port WAN. 

 

UWAGA 
 
W trybie klienta, zakładka WAN jest nieaktywna ponieważ port WAN służy za port LAN. 

 

Aby uaktywnic/skonfigurować tryb operacyjny należy: 

-wybrać tryb operacyjny/Operation mode z menu i ustawić tryb AP Client (pomiń ten krok jeśli jest to pierwsza instalacja); 
-wybrać SetupWizard z menu i postępować zgodnie z instrukacjami w aplikacji. 
 

W trybie Klient postępuj według wskazówek poniżej: 

1.Wybierz sieć bezprzewodową: wybierz z tabeli sieć do której chcesz się podłączyć i naciśnij Connect. 
2.W tym oknie widzisz ustawienia zabezpieczeń sieci do której chcesz się podłączyć. Wprowadź klucz Twojej sieci 
(jeśli jest chroniona hasłem) i kliknij Next. 
3.Inicjalizacja: Wi-lly 0.2 Plus łączy się z wybraną siecią bezprzewodową z użyciem klucza który wprowadziłeś. 
Jeżeli połączenie nie powiodło się, sprawdź poprawność hasła a także jakość/siłę sygnału. 
Jeżeli połączenie zostało nawiązane kliknij Next. 
4.Finalizacja: Wi-lly 0.2 Plus wymaga zapiu danych wybranej sieci. Ta operacja zajmie do 30 sekund. 
 

UWAGA 
 
Zaleca się ustawienie hasla dostępu w celu zabezpieczenia sieci wygenerowanje przez Willy 0.2 
Aby sprawdzić podłączenie Wi-lly 0.2 Plus do sieci bezprzewodowej, sprawdź w zakładce 
Management/Zarządzanie---Status czy w tabeli Wireless Configuration/Konfiguracja widoczny jest 
komunikat „Connected”/”Połączono” w polu State/Stan 
 
 
 

UWAGA 
 
Zauważ, że w przypadku konfiguracji ręcznej, po udanym połączeniu musisz zmienić adres IP i DNS 
do oryginalnych ustawień. Zalecamy użyć, jeśli możliwe ustawienie „Automatycznie uzyskaj adres 
IP”/Obtain an IP address automatically i „Uzyskaj automatycznie adres serwera DNS”/DNS server 
automatically.. 
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 Tryb router/AP 
 
 
Ten tryb służy do połączenia Wi-lly 0.2 Plus używając kabla Ethernet (do portu WAN) do Twojego 
szerokopasmowego modemu/routera w celu udostępnienia internetu wszystkim klientom chcącym podłączyć się 
do sieci Wi-fi generowanej przez Wi-lly 0.2 Plus lub do portu LAN. 
Aby włączyć/skonfigurować ten tryb pracy: 
-wybierz „Operation mode” z menu i ustaw „Gateway”; 
-wybierz „Setup Wizard” z menu i postępuj według reguł jak przy pierwszej instalacji. 
 
Dla trybu AccessPoint, pierwsza instalacja wygląda następująco: 
1. Strefa czasowa: możesz wybrać strefę czasową a także ustawić serwer NTP aby zsynchronizować czas 
automatycznie 
2. Ustawienia LAN: możesz wybrać adres IP Wi-lly 0.2 Plus i maskę podsieci (domyślny adres IP: 192.168.100.1) 
3. Ustawienia WAN: możesz ustawić WAN (patrz dział 3.6.4) 
4. Podstawowe ustawienia: możesz włączyć/wyłączyć sieć Wifi dostępną z Wi-lly 0.2 Plus. Ponadto możesz 
wybrać pasmo i rodzaj protokołu, tryb (AP/Client), szerokość kanału i numer kanału. 
Zalecamy pozostawić ustawienia domyślne. Ustawienia mogą być zmieniane w dowolnym czasie w zakłądce Wireless 
w menu (szczegóły: patrz rozdział 3.6.3.1) 
5.Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: możesz ustawić zabezpieczenia sieci Wifi dostępnej z Wi-lly 0.2 Plus 
 
 

UWAGA 
 
Zaleca się ustawienie hasla dostępu w celu zabezpieczenia sieci wygenerowanje przez Willy 0.2 
 
UWAGA 
 
Tryb Mostu („Bridge”) jest prawie taki sam jak tryb „Gateway” ale wyłączony jest serwer DHCP. 
 

 

3.6 Ustawienia zaawansowane 
 
W tym dziale wyjaśnione szczegółowo ustawienia interfejsu web urządzenia Willy 0.2 
 

3.6.1 Kreator konfiguracji 
 
Sekcja opisuje jak w szybki i latwy sposob zainstalować Willy 0.2 ;w zależnosci od trybu operacyjnego 
kreator konfiguracji opisano w sekcji 3.5 
 
 

3.6.2 Tryb operacyjny 

 
Poniżej 3 różne tryby operacyjne Willy 0.2 Plus: 

 
 
-AP : Willy 0.2 jako klient istniejacej sieci lub extender/repeater . 

 
 
-Bridge (Most) : w tym trybie połączony interfejs ethernet i wifi (firewall),NAT,DHCP,WAn niedostępne 

 
-Gateway(Brama) : wybierz tryb jeśli chcesz podłączyć Willy 0.2 używając kabla ethernet (port WAN) do 

modemu/routera i użyj Willy jako punkt dostępu/router 

 
 
UWAGA 
 
Jeśli użytkownik postanowi zmienić tryb Willy 0.2 musi zostac zresetowane.Proces ten zajmie ok 30 
sekund 
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3.6.3 Wireless  

 
 
Ta sekcja opisuje podstawowe możliwości sieciowe Willy 0.2 Plus 
 
-klucz wł./wył.sieć wygenerowaną przez Willy 0.2 
-tryb bezprzewodowy:wybor AP lub trybu klient dostępny gdy Willy 0.2 jest w trybie klient lub most(mostek) 
-Pasmo: wybór 1 protokolu lub wszystkich/802.11b/g/n 
-multiple AP:zmiana ustawień multiple acces point,Funkcja dostępna tylko w trybie AP 
-SSID: Service Set Identifier/nazwa sieci  
-Szer.kanału (20Mhz lub 40 MHz (40 MHz tylko z protokolem 802.11n)) 
-Wybór numeru kanału 
-Kraj : USA (FCC), Canada (IC), Europe (ETSI), Spain, France, Japan (MKK). 
-Broadcast SSID 
-WMM:włącz/wylącz WiFi Multimedia 
-Klienci aktywni:lista podlączonych użytkowników do sieci 
-Klon MAC dostępny : kopiowanie adresu mac komputera podlączonego do portu LAN/SETUP,dostępne tylko w trybie 
klient 
-Universal repeater mode dostępny :ta funkcja pozwala Willy 0.2 "zachowywać" się jak AP i klient 
w tym samym czasie ;wszystkie parametry (SSID,numer kanału etc.)muszą mieć tą samą wartosć co sieć 
którą chcemy rozszerzyć 
 
Naciśnij Zezwól na zmiany aby zapisać lub Reset aby pominąć. 
 

3.6.3.2 Ustawienia zaawansowane 
 
Poniżej ustawienia dotyczące LAN(niezalecane) 
-Próg fragmentacji :wartość 2346.Jeśli procent utraconych pakietów wartość można pomniejszyć pomiędzy 
256 a 2346. 
-Próg RTS:(Request To Send threshold) wartość powinna wynosić 2347. 
jeśli następuje utrata ramek należy zmniejszyć wartość w zakresie 0-2347 aby wzmocnić transfer 
-Beacon Interval ((Czas pomiędzy sygnałami identyfikacji) wartość właściwa to 100m 
 
-Preamble Type:definiuje długość CRC((Cyclic Redundancy Check) 
jeśli 802.11b-Short 
jeśli 802.11g oraz 802.11b-Long 
 
-IAPP-włącz/wyłącz Inter-Acces Point Protocol 
-Zabezpieczenie:zmniejszy szybkość transmisji jeśli sieć ma dużą wydajność 802.11b 
-Aggregation:pozwala na zwiększenie szerokości pasma 
-Short GI(short guard interval) pozwala na zwiększenie wydajności sieci ze względu na zakłócenia 
-partycja WLAN 
-STBC:wł./wył. standard STBC(Space Time Blocking Code) 
-20/40MHz:wł./wył. 
-moc RF:moc przesylanego sygnału 
 
Naciśnij Zezwól na zmiany aby zapisać lub Reset aby pominąć 

 
3.6.3.3 Ochrona  

 
W tej sekcji użytkownik moż ewybrać sposób zabezpieczenia sieci 
Wybierz SSID: wybór sieci bezprzewodowej wygenerowanej przez Willy 0.2 
 
-Zabezpieczenie:występuje 5 dostępnych zabezpieczeń(szyfrów) : disabled,WEP,WPA2-PSK,WPA-mixed. 
WEP i TKIP nie jest obsługiwane w 802.11n tylko przy 802.11g.WPA-mixed nie obsługiwane w trybie klient. 
-Pokaż hasło;w tej sekcji można pokazać lub ukryć hasło 

 
Naciśnij Zatwierdź zmiany aby zapisać lub reset aby pominąć 

Disabled-ozn.że sieć nie jest chroniona żadnym hasłem;zaleca się użycie hasła bezpieczenstwa 
Ochrona WEP-3 opcje :Open System,Shared Key i Auto ;wielkość klucza to 64bit lub 128bit 
podczas gdy format możliwy to ASCII lub HEX 
Wartość szyfru dla WAP-TKIP,dla WPA2-AES 
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3.6.3.4 Kontrola dostępu  

Ta sekcja pozwala użytkownikowi na stworzenie tabeli kontroli dostępu ,np tylko użytkownik z listy ,którego 
adres MAC jest widoczny ma prawo do podlączenia do sieci 

3.6.3.5 Skanowanie sieci  

 

Sekcja dostępna tylko w trybie klient/extender Skanowanie następuje po wyborze 
,kolejno pojawiaja się dostępne sieci Należy wybrać sieć ,wpisać hasło i połączyć się z siecią. 
Dostęp do stanu sieci i połączenia w menu Managment--Section 

 

3.6.3.6 WPS 

 

Willy 0.2 obsługuje WPS przy użyciu PIN oraz PBC(Push-button-Configuration) 
W zależnosci od trybu procedura WPS pozwala na połączenie urządzeń bezprzewodowych z Willy 0.2 
lub połączenie Willu 0.2 z siecią glówną (Client) 
(AP) 
W tej sekcji możliwe jest : 
-wł./wył. funkcji WPS 
-sprawdzenie statusu WPS (skonfigurowany/nieskonfigurowany)-niedostępne w trybie klient 
 

-rozpoczęcie połączenia WPS używając PIN(sugerowane użycie PBC zamiast PIN) 
-rozpoczęcie połączenia WPS przy użyciu PBC 
 

Należy nacisnąć przycisk Start PBS na obudowie Willy 0.2 a po 2 minutach użyć przycisku WPS 
na urządzeniu do ktorego chcemy się podłączyć. Należy zwrocić uwagę,ze przycisk WPS/RESET 
na urządzeniu Willy 0.2 ma te same cechy połączenia WPS przy użyciu PBC 
 

 

UWAGA 
 
Przycisk WPS ma 2 różne zastosowania -użyty(krotkie naciśnięcie) rozpoczcie połączenie 
WPS,przytrzymany na ok 5 sekund spowoduje przywracanie ustawien fabrycznych . 
 

 
UWAGA 
 
Willy 0.2 obsluguje standard WPS2.0,więc połączenie WPS w trybie klient odbędzie się jeśli sieć jest 
zabepieczona przez WPA2-PSK(AES) 
 
 

 

         3.6.3.7 Harmonogram 
 
Ta sekcja pozwala na zorganizowanie działan systemowych ,nalezy ustawić czas w sekcji Management -> Time 
Settings(Zarządzanie—Ustawienia czasu) 
 

 

3.6.4 Ustawienia TCP/IP 
 

 

Ta sekcja dotyczy zmian interfejsu WAN i LAN . 

Biorąc pod uwagę interfejs LAN można zmienić : 
 
-Adres IP Willy 0.2 Plus (default: 192.168.100.1) 
-Maskę podsieci  (default: 255.255.255.0) 
 
-Bramkę domyślną (default: 0.0.0.0) 
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-DHCP client range: zakres adresów IP zarezerwowane dla urządzenia podłączonego do  
Wi-lly 0.2 Plus (zakres domyślny od 192.168.100.100 do 192.168.100.200);widoczne także-Aktywni klienci 
-DHCP Lease Time:czas rezerwacji adresu IP 
-Static DHCP:przypisanie adresu IP do konkretngo adresu MAC 
-Nazwę domeny 
-802.1d Spanning Tree: włączyć/wyłączyć protokół ST 
-Auto IP Address Diversion: (gdy pojawi się konflikt adresów IP) 
 
Biorąc pod uwagę interfejs WAN możliwe jest aby : 
 
-wybrać typ dostępu WAN:DHCP,Static,PPPoE ,PPTP,L2TP 
-wybrać nazwę hosta 
-wybrać rozmiar ramki MTU 
-wybrać DNS(automatycznie/ręcznie) 
-Klon MAC: kopiowanie adresu mac z komputera lub wpisując adres mac bezpośrednio 
-włączyć/wyłączyć UPnP 
-włączyć wylączyć IGMP proxy 
-włączyć/wyłączyć ping przez WAN 
-włączyć wyłączyć dostęp do sieci przez WAN 
-włączyć/wyłączyć IPsec przez VPN 
-włączyć/wyłączyć PPTP przez VPN 
-włączyć/wylączyć L2TP przez VPN 
-włączyć/wyłączyć IPv6 przez VPN 
-włączyć/wyłączyć PPPoE przez VPN 
 
Zaleca się korzystanie z domyślnych wartości powyższych parametrów. 
Tabela MAC zawiera historię zmagazynowanych adresów MAC(do 3 wpisów) 
 
 
 
3.6.5 Firewall  

Ta sekcja zawiera wszystkie usatwienia potrzebne do filtrowania.przekierowania/blokowania 
wejściowych/wyjściowych pakietów 
3.6.5.1 Filtrowanie portu  

Gdy funkcja jest aktywna możliwe jest umieszczenie w tabeli portów bez danych używając protokołu 
TCP,UDP lub TCP/UDP .Naciśnij Zatwierdź zmiany aby zapisać lub reset aby pominąć zmiany 
3.6.5.2 Filtrowanie IP  

Daje możliwość wprowadzenia do tabeli adresów IP urządzeń ,które nie będą zawierały przesyłanych danych 
3.6.5.3 Filtrowanie MAC 

Daje możliwość wprowadzenia do tabeli adresów MAC urządzeń nie posiadających dostępu do sieci internetowej 
3.6.5.4 Przekierowanie portu  

Daje możliwość przekierowania pewnych usług (e.i.serwer mail,serwer web) 
Należy ustawić typ protokołu,zakres portu oraz adres IP.,daje także możliwość usunięcia pojedynczych 
wpisów z tabeli uzyskanje lub jej całości 
3.6.5.5 Filtrowanie URL 

Daje możliwość zablokowania adresów URL dla wszystkich klientow podłączonych do Willy 0.2 
3.6.5.6 DMZ 

Pozwala na stworzenie segmentu sieci.(e.i. sieć lokalna z pełnym dostępnem aczkolwiek z ograniczonymi 
możliwościami i prawami wewnątrz sieci lokalnej ) 
3.6.5.7 VLAN 

Pozwala na stworzenie sieci komputerowej wydzielonej logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej. 
VLAN-Virtual Local Area Network-Wirtualna sieć lokalna 
3.6.6 QoS 

Quality of Service jakość usługi-pomaga użytkownikowi na uzyskanie optymalnych zasobow pozwalających na 
korzystanie z i.e. z sieci 
3.6.7 Zarządzanie/Management 

Sekcja menu głównego gdzie znajdują się informacje dotyczące : 
statusu Willy 0.2,stanu połączenia ,co więcej można ustawić czas systemowy ,zaktualizować firmware , 
zachować /zmienić ustawienia 
3.6.7.1 Stan 

Tabela informująca o stanie.zmianach Willy 0.2 w trakcie pracy 
3.6.7.2 Statystyki 

Informacje dotyczą ce statystyk połaczeń i stanow dla LAN ,WAN 
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3.6.7.3 DDNS 

Po autoryzacji nazwy użytkownika i hasła umożliwienie bramce internetowej ze zmiennym adresem IP 
otrzymania stałej nazwy nawet po zmianie adresu. 
3.6.7.4 Ustawienia czasu 

Użytkownik ma możliwość zaktualizowania czasu w systemie według wybranej strefy (synchronizacja z serverem NTP) 
3.6.7.5 Brak dostępu  

Dodatkowe zabezpieczeni pozwalające na ochronę sieci 
3.6.7.6 Log 

Zapis zawierający informacje o zdarzeniach. 
3.6.7.7 Aktualizacja Firmware 

Sekcja pozwala na zaktualizowanie firmware Willy 0.2 ;podczas procesu nie należy wyłączac urządzenia 
3.6.7.8 Zapis/odczyt ustawień 

Daje możliwość zapisu w pliku na komputerze ustawien Willy 0.2 Nie wyłączać urządzenia do zakonczenia procedury 
3.6.7.9 Hasło  

Nazwa użytkownika i hasło domyślne: admin admin ,aczkolwiek użytkownik sam moze w każdej chwili dokonać zmian 
Po każdym procesie przywracania ustawien fabrycznych hasło i nazwa powracają do stanu "domyślne" 
3.6.8 Wylogowanie/Log out 

Naciśnij Wyloguj aby zakończyć i zamknąć trwającą sesję 
 

4 Specyfikacje techniczne  
 
Led's                               5 LEDs: PWR, WPS, WLAN, LAN, WAN 
Przyciski                        1 (WPS/RESET, WPS , RESET) 
Porty Ethernet               2 (WAN, LAN) 
Interfejs Ethernet          10/100 Mbps RJ-45 
Zakres czestotliwości    2.4 GHz 
Standardy Wifi                 IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 

                                        802.3ab IEEE802.3x 
 
Szybkość przesylania danych       do 300 Mbps @ 802.11n, do 54 Mbps @ 802.11g,do 11 Mbps @ 

                                                          802.11b 
 
Ochrona WiFi                               64/128-bit WEP, WPA, WPA2 

 
Czułość                                      802.11b: -84dBm, 802.11g: -70dBm, 802.11n: -67dBm 
Moc transmisji                             802.11b: 16 dBm, 802.11g: 13 dBm, 802.11n@20MHz: 12dBm, 

                                                       802.11n@40MHz: 12 dBm 
 
Zakres WiFi                                 wewn.30 m/zewn.100m- wartości zależne od otoczenia 
Interfejs                                    domyślny adres IP : 192.168.100.1 
Tryb operacyjny                         AP, router, AP (client), repeater/extender 
Anteny wewnętrzne                    2 
Pobór mocy                                 max 2.3 W 
Zasilanie wejściowe                    100-240 V, 50/60 Hz 
Wymiary                                       56 x 42 x 14 mm 
Waga                                             23g 
Temperatura                               -10 - 70 °C, : 0 - 40 °C przechowywanie/użytkowanie 
Wilgotność                                  10 - 90 % ,: 5 -95%  przechowywanie/użytkowanie 

 

5 Słownik pojęć  
• LAN:Siec lokalna/Local Area Network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze 
• WAN: Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) – sieć komputerowa znajdująca się na szerszym obszarze 

geogr. 
• WLAN:Wireless Local Area Network,sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi 

zrealizowano bez użycia przewodów 
• WPS: Wi-Fi Protected Setup standard pozwalający na tworzenie zabezpieczeń sieci domowych WiFi 
• DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol : protokół pozwalajacy na konfiguracje parametrow TCP/IP komputera 

połączonych z serwerem DHCP 
• DNS :System nazw domenowych ,adres strony internetowej jest tłumaczony na odpowiadający jej adres IP 
• AP :Punkt dostępu pozwalajacy na bezprzewodowe podlączenie do sieci 
• NAT :Network Address Translation, zmiana adresów sieciowych IP 
• SSID: Service Set Identification ciąg alfanumeryczny (do 32 znakow) charakteryzujacy WLAN 
• WEP :to standard szyfrowania stosowany w sieciach bezprzewodowych standardu IEEE 802.11 

bazowany na algorytmie 64/28/152 bit 
• WPA : WiFi Protected Access – standard szyfrowania/zabezpieczenia stosowany w sieciach 

bezprzewodowych/obecnie WPA2
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Kod produktu: 23500056  

Ethernet WiFi Adapter 

 
Tele System Electronic oświadcza,ze produkt spełnia 
podstawowe wymogi europejskie zgodne z 1999/15/EC, 
w tym 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility - EMC) 
oraz 2006/95/EC (Low Voltage Directive - LVD), 
2009/125/CE(Eup/Erp) a także 2002/95/UE(RoHS) wg poniższych standardów: 
 
- EN55022: 2010 
- EN55024: 2010 
- EN300328: v1.7.1 
- EN301489-1: v1.8.1 
- EN301489-17: v2.1.1 
- EN50385: 2002 
- EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 
 
 
 
 
 

WŁOCHY 

TELE System Electronic Srl 
Via dell’Artigianato, 35 
36050 Bressanvido (VI) 

Internet: www.telesystem-world.com 
 

 
 

http://www.telesystem-world.com/
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