
Method 1:  Automatic obtain (DHCP)

Method 2: Fixed IP
If you choose the fixed IP connection, the static IP settings page will appear. Please enter the IP 
address, Subnet Mask, Default Gateway and DNS

USER MANUAL 
WIRELESS N ROUTER 150M

OWLR151U

Thank you for purchasing a wireless router brand ΩMEGA. We have made every effort to ensure that 
the device meets your expectations. If you have any questions relating to its operation, please visit www.
omega-technology.eu, where in the support section you will find additional materials about this device.

The configuration procedure consists of hardware installation and software configuration.
Before the first use, the manufacturer recommends visiting the omega-technology.eu website and do-
wnloading the latest router firmware.

Hardware Installation
According to the description on the packaging unit, connect the cables in the following order:
a) plug RJ45 network cable internet signal to the WAN port of the router
b) if the router is connected by wire to a computer: plug the network cable to the port RJ45 LAN/ WAN 
port of the computer and the router’s LAN
c) Connect the power cord to the supplied AC adapter and power supply connected to the mains (230V).
d) if the router is connected wirelessly to a computer - no need to connect additional cables.

Starting the router, takes about a minute, after which the LEDs should indicate operation and you can 
proceed to the software configuration.

Software Configuration 
1. Configuration of the example of a computer operating system Microsoft Windows 7.

1.1 Click: “[Start]—[Control Panel]—[ Network and Internet ]—[Network and Sharing Center]—[Change 
adapter settings]—[Local Area Connection]”. Select the connected network card. Then right click. “Local 
Area Connection”. Select [Properties]

 1.2 Select [Internet Protocol Version 4(TCP/
IPv4)]. Click [Properties]

EN 1

EN 3

EN 2

EN 4

1.3 Select [Obtain an IP address automatically]. [Obtain DNS Server address automatically].
Click [OK] Return back to the previous interface and click [OK]

2. Router setting
2.1 Open the browser, input and connect: http://192.168.1.1 ,Click “GO”.
2.2 Input the username and password on the login screen(the default username and the password 
are admin).
Click “OK” 

2.3 Router Management screen will appear(Router defauit routing mode) 
You need to change the region settings by clicking the „Advanced” gear wheel button, and selecting „Wi-
reless” and „Basic settings” from the tree structure, then select the appropriate location in the Region field.

2.4 Set your router network name(SSID)and password (key value).
2.5 WAN Interface Setup

Method 3: PPPoE connection
If you use the PPPoE(ADSL) connection, the PPPoE settings page will appear
Please enter the user name and the password provided by your ISP

Choose your correct WAN connection, then click “save/apply”.

3. Wireless connectio:(for example with Windows Windows 7)
3.1Click“Start-----Control Panel----Network and Internet----Network and Sharing Center----Change 
adapter settings----Wireless Network Connection”, Then right click “Wireless Network Connection” 
Select “Connect/Disconnect”.
3.2 Select the wireless network name 
(SSID) OMEGA_WIFI in the wireless network list, 
click „Connect.”

3.3 Enter Wi-Fi key (default 12345678), click „OK.”
Note: the default SSID and Network Key is on the product label on the bottom
3.4 Connection is successful – connected sign will appear.

4.FAQs
4.1 How to reset to default settings of the router?
Keep pressing the Reset button near to the wan port while the device is on, releasing it after 5~10 
seconds will restore the router’s default settings.
4.2 Laptop can’t find the wifi signal?
a. If your laptop is with built-in wireless adapter, please confirm that the wireless adapter is working or not.
b. Check the wireless service in the laptop is open or not. Methods is as below: Right-click “my compu-
ter”, choose “management”. then choose “services and application”, check the”wireless Zero Configura-
tion” in the “Services” page.  If the stage is not open, please right-click “wireless zero configuration ”and 
click “open”. If the open type shows it is forbidden, please right-click and choose the attribute, change 
the open type to automatic, then change the state to open.
c. Confirm the wireless function of Router is activated.
d. Check the driver of the wireless adapter in the device manager is successfully installed or not.

Metoda 1: Automatyczne uzyskanie (DHCP)

Metoda 2: Stały adres IP
Jeśli zdecydujesz się na stałe połączenia IP, pojawi się statyczne strony IP, pokaż się, wprowadź 
adres IP, maskę podsieci, bramę i domyślny DNS
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Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to 
urządzenie spełniło Twoje oczekiwania. W razie jakichkolwiek pytań, związanych z jego obsługą, zapra-
szamy do odwiedzenia strony www.omega-technology.eu, gdzie w dziale wsparcia znajdują się dodatko-
we materiały na temat tego urządzenia.
Procedura konfiguracyjna składa się z instalacji sprzętu oraz konfiguracji.

Przed pierwszym użyciem producent zaleca odwiedzenie strony omega-technology.eu i pobranie najnow-
szego oprogramowania routera.

Instalacja sprzętu
Zgodnie z opisem na opakowaniu urządzenia, należy podłączać kable w następującej kolejności:
a) podłączyć wtyczkę kabla sieciowego RJ45 z sygnałem internetowym do portu WAN routera
b) jeśli router będzie podłączony przewodowo z komputerem: podłączyć wtyczkę kabla sieciowego RJ45 
do portu LAN/WAN komputera oraz do portu LAN routera
c) podłączyć kabel zasilania do dołączonego w zestawie zasilacza, a zasilacz podłączyć do sieci elek-
trycznej (230V). 
d) jeśli router będzie podłączony bezprzewodowo z komputerem – nie ma konieczności podłączania do-
datkowych kabli.
Start urządzenia trwa około minutę, po tym czasie diody sygnalizacyjne powinny wskazywać pracę urzą-
dzenia i można przejść do etapu konfiguracji.

Konfiguracja
1. Konfiguracja komputera na przykładzie systemu operacyjnego Microsoft Windows 7. 
1.1 Kliknij: Start - Panel sterowania - Sieć i internet - Centrum sieci i udostępniania - zmień ustawienia karty 
sieciowej - Połączenie lokalne, wybrać podłączoną kartę sieciową, Następnie kliknij prawym przyciskiem 
myszy „Połączenie lokalne”, następnie wybierz Właściwości

1.2 Wybierz - Protokół internetowy w wersji 4 
(TCP / IPv4), kliknij przycisk „Właściwości”
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1.3 Wybierz - Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, 
kliknij OK, aby powrócić do poprzedniego interfejsu i kliknij przycisk OK.

2. Ustawienie routera.
2.1 Otwórz przeglądarkę internetową, w miejscu adresu strony proszę wpisać adres IP: 
http://192.168.1.1 , kliknij przycisk „ENTER”.
2.2 Pojawi się strona prosząca o podanie nazwy użytkownika i hasła na ekranie logowania. Do-
myślna nazwa użytkownika i hasło to: admin). Kliknij przycisk „OK”

2.4 Ustaw nazwę routera sieci (SSID) oraz hasło

2.5 Konfiguracja Interfejs WAN

Metoda 3: połączenie PPPoE
Jeśli używasz PPPoE (połączenie ADSL), pojawi się strona ustawień PPPoE

We właściwe pola wpisz nazwę użytkownika i hasło podane przez dostawcę usług internetowych - 
szczegóły konfiguracji poznasz z dokumentacji Twojego dostawcy usług internetowych.
Aby urządzenia działało poprawnie, koniecznie wybierz odpowiednie połączenie WAN, a następnie 
kliknij przycisk „zapisz / zastosuj”.

3. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego: (na przykład w systemie Windows Windows 7
3.1 Proszę kliknij „Start- Panel sterowania - Sieć i Internet - Centrum sieci i udostępniania - Zmień 
ustawienia karty - Połączenie sieci bezprzewodowej”, a następnie kliknij prawym przyciskiem my-
szy „Połączenie sieci bezprzewodowej” wybierz „Połącz / Rozłącz”.
3.2 Wybierz właściwą nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) na liście sieci bezprzewodowych, kliknij 
przycisk „Połącz”. Domyślna nazwat to OMEGA_WIFI
3.3 Wpisz klucz Wi-Fi, kliknij „OK.” Domyślnie jest to hasło 12345678
Uwaga: Domyślny identyfikator SSID oraz klucz sieciowy jest napisany na etykiecie na dole produktu.
3.4 Jeśli połączenie powiodło się – pojawi się status połączono.

4. FAQ Często zadawane pytania: (więcej informacji znajdziesz na stronie www.support.platinet.pl)
4.1 Jak przywrócić ustawienia domyślne?
Naciskaj przycisk Reset (znajduje się w pobliżu portu WAN), gdy urządzenie jest włączone, zwalniając go 
po 5 ~ 10 sekundach.
4.2 Laptop nie może wyszukiwać sygnału wifi?
a) Jeśli twój laptop ma wbudowaną kartę sieci bezprzewodowej, należy potwierdzić, że karta sieci bez-
przewodowej pracuje, czy nie.
b) Sprawdź czy usługa sieci bezprzewodowych w laptopie jest uruchomiona, czy nie. Sposób postępowa-
nia: Kliknij prawym przyciskiem myszy na „Mój komputer”, wybierz „Zarządzaj” .następnie wybierz usługi 
i aplikacje”, zaznacz „Wireless zero configuration service stronie „Serwis”.Jeśli etap nie jest w stanie „uru-
chomiono”, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy „Wireless zero configuration service” i kliknij „Uru-
chom”. Jeśli otwarte okno pokazuje że to ustawienie jest zabronione, należy kliknąć prawym przyciskiem 
myszy i wybrać atrybut, aby zmienić go na typ automatyczny, a następnie zmienić stan na Uruchomiono.
c) Potwierdź że bezprzewodowe funkcje routera są włączone i aktywne oraz poprawnie skonfigurowane.
d) Sprawdź czy sterownik adaptera sieci bezprzewodowej w menedżerze urządzeń jest poprawnie zain-
stalowany, czy nie.

2.3 Pojawi się ekran konfiguracji routera - urządzenie domyślnie uruchamia się w trybie routingu routera. 
Domyślnym językiem konfiguracji jest angielski. Język można zmienić na polski po zalogowaniu. 
Należy zmienić ustawienia regionu klikając przyciskiem koła zębatego „Zaawansowane”, a ze struktury 
drzewa wybierając odpowiednio „Bezprzewodowa” i „Ustawienia podstawowe”, następnie w polu Region 
wybrać odpowiednią dla nas lokalizację.


