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Obsah balení

• Mobilní hotspot 

• Kryt baterie

• Baterie

• Kabel Micro USB

• Napájecí adaptér

• Adaptér na kartu nano SIM

Seznámení s hotspotem

Stavová 
kontrolka 
LED

Port micro 
USB

Obrazovka 
LCD

Tlačítko 
napájení
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Vložení karty SIM

Do slotu na kartu SIM je možné vložit 
kartu formátu micro SIM (3FF). Pokud 
máte kartu formátu nano SIM (4FF), 
použijte ji společně s adaptérem 
na kartu nano SIM, který je součástí 
balení mobilního hotspotu.

1. Do slotu vsuňte kartu SIM zlatými 
kontakty dolů.

2. Zkontrolujte,  
zda je karta  
SIM pevně  
usazena.

3. Vložte baterii.
Poznámka:  
Před vložením baterie 
si poznamenejte  
přihlašovací heslo  
správce, které je  
uvedeno na štítku  
pro přístup na webovou stránku 
správce.

4. Nasaďte kryt baterie.

Slot  
na kartu 
SIM
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Nabijte baterii

Baterie se dodává částečně nabitá. 
Baterii nabijete úplně, když připojíte 
kabel USB k mobilnímu hotspotu 
a zároveň:

• k zásuvce (možnost rychlejšího nabití)
• k portu USB počítače

Nastavení hotspotu
Aby bylo možné připojit se k mobilní 
širokopásmové síti, musí být aktivní 
účet karty SIM. Pokud používáte 
předplacenou kartu micro-SIM 
nebo kartu s účtováním podle 
spotřebovaných jednotek, musí účet 
vykazovat kladný zůstatek.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Power, 
dokud se nerozsvítí displej LCD 
a nezobrazí se seznam jazyků.

2. Stisknutím tlačítka Power vyberte 
jazyk.

3. Chcete-li nastavit tento jazyk jako 
výchozí, stiskněte tlačítko Power 
a podržte jej, dokud se nevyplní 
stavové pole, a poté tlačítko Power 
uvolněte.
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Pokud vaše SIM karta podporuje 
automatickou konfiguraci názvu APN, 
hotspot nastaví výchozí název APN pro 
vaši SIM kartu a hotspot je připraven 
k použití.

4. Pokud se zobrazí APN Setup Required 
(Nutné nastavení APN), postupujte 
následovně:

a. Stisknutím tlačítka Power zobrazte 
seznam názvů APN dostupných 
pro vaši SIM kartu. 

b. Stisknutím tlačítka Power vyberte 
správný název APN. 

c. Chcete-li nastavit tento název 
APN jako výchozí, podržte tlačítko 
Power, dokud se nevyplní stavové 
pole, a poté tlačítko Power 
uvolněte.

Váš hotspot je nyní připraven k použití.

5. Pokud se v seznamu názvů APN 
zobrazí only Other (Pouze jiné), 
postupujte následovně:

a. Stisknutím tlačítka Power vyberte 
možnost Other (Jiné).

b. Podržte tlačítko Power, dokud 
se nevyplní stavové pole, a poté 
tlačítko Power uvolněte.
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c. Chcete-li přidat výchozí název 
APN ručně, vyplňte část 
Konfigurace názvu přístupového 
bodu (APN).

d. Stisknutím a podržením tlačítka 
Power po dobu pěti sekund 
hotspot vypnete.

Stavová kontrolka LED 
hotspotu

Stavová kontrolka LED signalizuje stav 
datového připojení:

• Modrá, pomalé blikání. Hotspot 
je připraven.

• Modrá, dvojité blikání. Hotspot 
přenáší data.

• Žlutá, pomalé blikání. Hotspot 
není připojen k síti.
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Domovská obrazovka 
LCD

Na domovské obrazovce se zobrazí 
název a heslo sítě Wi-Fi mobilního 
hotspotu. Kontrolka sítě informuje 
o tom, ke které mobilní síti jste 
připojeni. 

 

 
Stisknutím tlačítka Power procházíte 
různé obrazovky, například 
Notifications (Upozornění) a Device 
Information (Informace o zařízení).

Intenzita 
signálu Nabití baterie

Heslo sítě 
Wi-Fi

Síť

Název sítě 
Wi-Fi
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Konfigurace názvu 
přístupového bodu 
(APN)

Pokud se na obrazovce LCD zobrazí 
zpráva o tom, že je nutné nastavení APN, 
musíte jej nakonfigurovat.

1. Ve svém počítači nebo mobilním 
zařízení otevřete Správce připojení 
k síti Wi-Fi.

2. Vyhledejte název sítě Wi-Fi 
mobilního hotspotu a připojte se.
Na domovské obrazovce LCD se 
zobrazí název a heslo sítě Wi-Fi. 

3. Spusťte webový prohlížeč.
4. Zadejte adresu http://mywebui.net 

nebo http://192.168.1.1.
5. Zadejte přihlašovací heslo správce.

Heslo doporučujeme změnit na 
nějaké, které chcete používat.

Zobrazí se webová stránka hotspotu.

6. Vyberte možnost Network > APN  
(Síť > APN).
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7. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) 
a zadejte podrobnosti názvu APN.
Tyto informace získáte od 
poskytovatele síťových služeb.

8. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).
9. Klikněte na přepínací tlačítko 

pro nově vytvořený název APN 
a nastavte jej jako výchozí.
Váš hotspot je nyní připraven 
k použití.

Připojte se k internetu

Na domovské obrazovce LCD se 
zobrazí název a heslo sítě Wi-Fi. 

1. Ve svém počítači nebo mobilním 
zařízení otevřete Správce připojení 
k síti Wi-Fi.

2. Vyhledejte název sítě Wi-Fi 
mobilního hotspotu a připojte se.

3. Spusťte webový prohlížeč a ověřte, 
zda máte přístup k internetu.
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Přizpůsobení hotspotu

Svůj hotspot můžete přizpůsobit 
prostřednictvím webového prohlížeče 
nebo aplikace NETGEAR Mobile.

Použijte webový prohlížeč
1. Ve svém počítači nebo mobilním 

zařízení otevřete Správce připojení 
k síti Wi-Fi.

2. Vyhledejte název sítě Wi-Fi 
mobilního hotspotu a připojte se.
Na domovské obrazovce LCD se 
zobrazí název a heslo sítě Wi-Fi. 

3. Spusťte webový prohlížeč.
4. Zadejte adresu http://mywebui.net 

nebo http://192.168.1.1.
5. Zadejte přihlašovací heslo správce.

Zobrazí se webová stránka 
hotspotu.

Podrobnější informace naleznete 
v uživatelské příručce. Uživatelskou 
příručku si můžete stáhnout na adrese 
www.netgear.com/support/ po 
vyhledání hesla AC797.

https://www.netgear.com/support/
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Stáhněte si aplikaci 
NETGEAR Mobile
Stáhněte si bezplatnou aplikaci 
NETGEAR Mobile na adrese 
https://www.netgear.com/mobileapps. 

Pomocí této aplikace 
lze zobrazit nastavení 
a připojení hotspotu 
a také informace 
o připojení a využití dat ve 
smartphonu nebo tabletu. 

Reset hotspotu
K resetování hotspotu do továrního 
nastavení můžete použít tlačítko 
Power (Napájení).

1. Stiskněte a podržte tlačítko Power 
(Napájení).
Zobrazí se okno vypínání.

2. Pokračujte stisknutím a podržením 
tlačítka Power (Napájení).
Zobrazí se okno továrního nastavení.

3. Postupujte podle pokynů na 
obrazovce a dokončete reset do 
továrního nastavení.

https://www.netgear.com/mobileapps


Podpora a komunita
Na stránce netgear.com/support 
najdete odpovědi na otázky a možnost 
stáhnout nejnovější aktualizace. 
Na stránce komunity NETGEAR 
community.netgear.com můžete získat 
užitečné rady.
Prohlášení o shodě s příslušnými zákony 
a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, 
najdete na stránce 
https://www.netgear.com/about/regulatory/.
Před připojením zdroje napájení si přečtěte 
prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti 
NETGEAR naleznete na adrese 
https://www.netgear.com/about/privacy-policy.

Používáním tohoto zařízení souhlasíte 
s podmínkami a ujednáními společnosti 
NETGEAR dostupnými na adrese  
https://www.netgear.com/about/terms-and-
conditions. Pokud s nimi nesouhlasíte, vraťte 
zařízení do místa nákupu během reklamační 
lhůty.

NETGEAR, Inc. 
350 East Plumeria Drive 
San Jose, CA 95134, USA
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