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1. Zapojení routeru 

Nejprve připojte počítač do sítě internet. 

Poté nainstalujte router v souladu s níže uvedenými pokyny. 

a. Odpojte od napájení počítač(e), kabelový/DSL modem a router. 

b. Najděte vhodné umístění routeru. 

c. Zapojte počítač(e) a přepínač/rozbočovač (hub) v síti LAN do portů LAN na 
routeru (viz obr. níže).  

d. Zapojte kabelový/DSL modem do portu WAN na routeru (viz obr. níže).  

Switch/Hub

To WAN

To LAN

（ ）XDSL Cable Ethernet、 、

RESET

 

e. Zapojte napájecí adaptér příslušným koncem do napájecí zásuvky na 
routeru a druhý konec zastrčte do zásuvky elektrické sítě.  

f. Spusťte počítač(e) a kabelový/DSL modem. 

2. Přihlášení k routeru 

Chcete-li se připojit k routeru, nastavte v počítači (počítačích) protokol TCP/IP 
v režimu „Obtain an IP address automatically” (získat IP adresu 
automaticky). 

a. Zadejte http://192.168.1.1 do adresového řádku webového prohlížeče. 

b. Po chvilce se zobrazí přihlašovací okno. Do pole User Name (uživatelské 
jméno) a Password (heslo) zadejte admin (malými písmeny) a klepněte na 
tlačítko OK nebo stiskněte klávesu Enter. 
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3. Připojení k internetu 

a. Klepněte na odkaz Quick Setup (rychlé nastavení) vlevo v hlavní nabídce. 
Zobrazí se okno Quick Setup.   

 

b. Klepněte na tlačítko Next (Další); zobrazí se stránka Choose WAN 
Connection Type (vyberte typ připojení WAN). Zjistěte si, jaký typ připojení 
máte od svého poskytovatele internetu, vyberte jej a klepněte na tlačítko 
Next (Další). 

 

Vyberte typ odpovídající službě vašeho poskytovatele internetu. Klepněte na 
tlačítko Next (Další) a zadejte nezbytné síťové parametry poskytnuté vaším 
poskytovatelem internetu. 

c. Vyplňte pole v zobrazeném okně a klepněte na tlačítko Next (Další). 
Nakonec klepněte na tlačítko Finish (dokončit). Router by se nyní měl 
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připojit k internetu. 

Pozn.: V případě jakýchkoliv problémů s nastavením nahlédněte do 
Uživatelské příručky na disku Resource CD, kde najdete podrobnější 
informace. 

4. Reset továrního nastavení routeru 

Použijte resetovací tlačítko na zadním panelu. Nejprve vypněte  napájení 
routeru. Pak stiskněte tlačítko reset, zapněte napájení routeru a po držte 
tlačítko reset po dobu asi 5 sekund. Po uvolnění tlačítka reset vyčkejte, než se 
router restartuje. 
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