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Obsah balení

Zdrojové CD

1 Vložte zdrojové CD TP-LINK do jednotky CD-ROM.

2 Vyberte  TL-WR843ND a klikněte na Easy Setup 
Assistant (Pomocník pro snadné nastavení). 

3 Kliknutím na tlačítko START spusťte kon�guraci.

4 Připojte směrovač k vašemu počítači a zapněte jej. 
Klikněte na tlačítko NEXT (DALŠÍ).

5 Přepněte přepínač pracovní režimu do režimu WISP. Klikněte 
na tlačítko NEXT (DALŠÍ) a pokračujte.
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Kabel Ethernet

TL-WR843ND

Napájecí adaptér

Poznámka: Pokud používáte počítač se systémy Mac/Linux nebo Windows bez CD mechaniky a nemůžete spustit mini CD, konfiguraci najdete v Dodatku 1.

(Bude pokračovat)
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Pasivní injektor PoE 

PRI (Příručka pro rychlou instalaci)

Bezdrátový směrovač AP/klient

1

Ujistěte se, že přepínač pracovního režimu je přepnut do režimu WISP.

Připojte počítač pomocí etherentového kabelu k LAN portu na směrovači.
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1. Doporučuje se umístit směrovač mimo elektrická zařízení, jako jsou např. stropní ventilátory, domácí zabezpečovací systémy, 
     mikrovlnné přístroje a základny bezdrátových telefonů.
2. Pokud je vzdálenost mezi zástrčkou a směrovačem příliš velká, můžete nastavit hardwarové připojení pomocí dodávaného 
    pasivního injektoru PoE.            

Signál WISP

Připojte dodaný napájecí adaptér do konektoru POWER (napájení) směrovače a druhý konec do standardní elektrické 
zásuvky. Poté stiskněte tlačítko na směrovači ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT).

Jako příklad zde použijeme režim směrovače Klient (WISP). Více informací o možnostech dalšího použití najdete v uživatelské příručce
na zdrojovém CD disku.

ROUTER WISP
WPS/
RESETINTERNET

Zadejte heslo vaší bezdrátové sítě. Někdy je poskytováno 
vaším poskytovatelem bezdrátového internetového 
připojení (WISP). Klikněte na tlačítko NEXT (DALŠÍ).

Vyberte typ připojení vašeho poskytovatele internetového 
připojení a klikněte na tlačítko NEXT (DALŠÍ). Jako příklad 
uvádíme Dynamic IP (Dynamickou IP) adresu.

Po potvrzení připojení hardwaru a stavu LED diod, vyberte 
bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit. Můžete jej také 
nastavit manuálně. Klikněte na tlačítko NEXT (DALŠÍ).

TL-WR843ND

Příručka pro rychlou instalaci

Příručka pro rychlou instalaci
ZÁSUVKA

Poznámka:

Poznámka: Model produktu zobrazený v této příručce je 
                       „TL-WR843ND“ a slouží jako příklad. 
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Poznámka: Pokročilá nastavení můžete zobrazit kliknutím na
                            WEB management interface (Rozhraní webové správy). 
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10 Vytvořte jedinečný a snadno zapamatovatelný název 
vaší bezdrátové sítě (SSID), klikněte na tlačítko NEXT 
(DALŠÍ).

11 Vyberte si typ zabezpečení a nastavte si vlastní heslo. 
Můžete zadat klíč s 8 - 63 znaky a nahradit výchozí 
bezpečnostní klíč. Poté klikněte na tlačítko NEXT (DALŠÍ).

Dodatek 1: Kon�gurace směrovače na stránce webové správy
(pro uživatele systémů Mac OS X/Linux nebo Windows, kteří nemohou spustit mini CD)
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Pokud používáte kabelový modem pro připojení k 
internetu, budete možná muset naklonovat MAC 
adresu. Klikněte na tlačítko NEXT (DALŠÍ).

Pokud vaše zařízení podporují technologii WPS (chráněné 
nastavení WiFi), můžete vaše zařízení přidat k síti stisknutím 
tlačítka WPS. Kliknutím na FINISH (DOKONČIT) dokončíte 
nastavení.

www.tp-link.comTP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Dodatek 3: Řešení problémůDodatek 2: S nastavením PoE

1.  Pasivní injektor PoE podporuje kabel o maximální délce 30 m vzhledem k životnímu prostředí.

2.  Pokud potřebujete delší vzdálenost přenosu dat (nejvýše 100 m), doporučují se 48V PoE adaptéry TP-LINK, např.

     TL-POE200, TL-POE150S a TL-POE10R.

Signál WISP
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2 Připojte počítač pomocí etherentového kabelu k portu LAN na vašem pasivním injektoru PoE. 

1
2

1 Pomocí ethernetového kabelu spojte port INTERNET na směrovači s portem PoE na pasivním injektoru PoE.            

3 Zapojte přiložený napájecí adaptér do konektoru DC na pasivním injektoru PoE a jeho druhý konec do standardní elektrické zásuvky.
Tlačítkem ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) zapnete směrovač.

Pasivní injektor PoE

DC PoE LAN

Jak obnovím kon�guraci směrovače na výchozí 
tovární nastavení?

2.  
1)       Výchozí heslo bezdrátové sítě: 
          najdete na štítku označeným „Wireless Password/PIN“ na
          spodní části směrovače.

2)      Heslo stránky webové správy:
          Nejprve resetujte směrovač a poté použijte výchozí uživatelského 
          jméno a heslo: admin, admin.

1.

Jak mám postupovat, když jsem zapomněl heslo?

ROUTER WISP
WPS/

RESETINTERNET

ROUTER WISP
WPS/

RESETINTERNET

TL-WR843NDROUTER WISP
WPS/

RESETINTERNET

TL-WR843ND

Pokud váš směrovač nefunguje správně, můžete jej resetovat a 
nakonfigurovat znovu. Při zapnutém směrovači stiskněte a 
podržte tlačítko WPS/RESET na zadním panelu přibližně 8 
sekund a potom jej uvolněte.

1 Otevřete prohlížeč a do pole adresa zadejte http://tplinklogin.net , 
poté se přihlaste zadáním uživatelského jména admin a hesla admin.

2 Klikněte na Quick Setup (Rychlé nastavení) v hlavní nabídce a klikněte 
na Next (Další).

3 Vyberte typ připojení WAN od vašeho poskytovatele a klikněte na 
tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující stránka. Klikněte na 
Survey (Prozkoumat)  

4 Vyberte identi�kátor SSID cílové sítě a klikněte na Connect (Připojit). 
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6 Nastavení se projeví po kliknutí na Finish (Dokončit).

Automaticky se vyplní položky nastavení klienta SSID, BSSID a Key Type 
(Typ klíče). Zadejte Password(heslo) vaší bezdrátové sítě. V nastavení AP 
můžete změnit hodnoty  Local SSID(místní SSID) a Wireless Password 
(heslo pro bezdrátovou síť). Klikněte na tlačítko Next (Další).   

ZÁSUVKA

Poznámka:

Technická podpora

http://www.tp-link.com/en/support/faq
Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce：

http://www.tp-link.com/en/support/download

Nejnovější �rmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete 
stáhnout na webové stránce:

S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obracejte na: 

Pracovní doba:  nonstop
E-mail: support@tp-link.com
Tel: +86 755 26504400  
Celosvětově
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