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Instalacja
Ważne: Nie podłączaj urządzenia przed zainstalowa-
niem sterownika z oprogramowaniem. Jeżeli jednak 
już to zrobiłeś to kliknij “Anuluj” na ekranie “Kreatora 
instalacji nowego sprzętu”, inaczej instalacja nie prze-
biegnie prawidłowo.

Włóż płytę CD do napędu CD-ROM i uruchom plik Se-
tup.exe.

oprogramowanie, gdy zakończy wybierz opcję Yes, “I 
want to restart my computer now” a następnie kliknij 
Finish aby uruchomić komputer ponownie.

Instalator automatycznie zainstaluje sterownik oraz 

Poczekaj, aż instalator się uruchomi.
Wybierz język instalacji i kliknij ”Next” aby kontynuować.
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Gdy komputer uruchomi się ponownie możesz włożyć 
urządzenie do portu USB2.0.

Gdy pojawi się zapytanie “What do you want the wi-
zard to do?” wybierz “Install the software automatically 
(Recommended)” zainstaluj oprogramowanie automa-
tycznie i kliknij ”Next”.

Gdy pojawi się komunikat “Completing the Found New 
Hardware Wizard” oznacza to, że urządzenie zostało po-
prawnie zainstalowane.

Gdy pojawi się okno “Found New Hardware Wizard” 
kreatora instalacji nowego sprzętu z zapytaniem czy 
usługa Windows Update ma wyszukać sterownik wy-
bierz opcję “No, not this time” nie tym razem i kliknij 
”Next” aby kontynuować.

Pojawi się okno ze statusem wykonywanej operacji, 
proszę czekać.
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Konfiguracja
Gdy instalacja urządzenie jest ukończona można 
przejść do konfiguracji aby połączyć się z wybraną 
siecią WiFi. Narzędzie do konfiguracji uruchomi się 
automatycznie, można również przywołać je ręcznie 
klikając na ikonę w pasku powiadomień systemowych.

1. Kliknij prawym klawiszem ikonę połączenia bezprze-
wodowego i wybierz ”Open Config Utility”.

2. Narzędzie służy do przeszukiwania dostępnych 
sieci WiFi. Kliknij “Refresh” aby odświeżyć listę do-
stępnych sieci bezprzewodowych. Aby połączyć się 
z wybraną zaznacz ją i kliknij „Add to Profile” aby 
stworzyć profil połączenia.

3. Jeżeli wybrana sieć jest szyfrowana należy wprowa-
dzić hasło do tej sieci. Aplikacja automatycznie roz-
poznaje rodzaj szyfrowania oraz rodzaj klucza (zale-
camy aby nie zmieniać ręcznie tych parametrów).
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WAŻNE: Gdy łączysz się z siecią WPA/WPA2, ważne jest 
aby wybrać zgodny typ szyfrowania oraz zgodny rodzaj 
klucza(AES lub TKIP). Parametry te określa administra-
tor sieci WiFi.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomie-
nia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

4. Jeżeli nawiązano połączenie pomyślnie pojawi się 
okno jak poniżej.


