
Instalační příručka

1.  Zaregistruje se prostřednictvím aplikace 
NETGEAR Insight

Pomocí aplikace NETGEAR Insight můžete přepínač zaregistrovat, aktivovat svou záruku 
a získat přístup k technické podpoře.

1. Na mobilním zařízení se systémem iOS nebo Android přejděte do obchodu 
s aplikacemi, vyhledejte výraz NETGEAR Insight a stáhněte nejnovější verzi aplikace.

2. Spusťte aplikaci NETGEAR Insight.

3. Pokud nemáte zřízený účet NETGEAR, klepněte na možnost Create NETGEAR 
Account (Vytvořit účet NETGEAR) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro svůj účet a klepněte na možnost LOG IN 
(Přihlásit se).

5. V pravém horním rohu klepněte na ikonu +.

6. Pomocí fotoaparátu nebo telefonu naskenujte čárový kód sériového čísla, který 
najdete na spodní části přepínače, nebo sériové číslo zadejte ručně.

7. Klepněte na možnost Go (Pokračovat).

8. Chcete-li přidat svůj přepínač do místa v síti, řiďte se pokyny na obrazovce.

Přepínač bude zaregistrován a přidán k vašemu účtu.

2. Připojte přepínač

3. Zadejte IP adresu přepínače

Ke konfiguraci přepínače potřebujete IP adresu. Ve výchozím nastavení obdrží přepínač 
IP adresu ze serveru DHCP (například vašeho routeru). Pokud přepínač není připojen 
k serveru DHCP, použijte výchozí IP adresu: 192.168.0.239.

1. Připojte mobilní zařízení do stejné sítě Wi-Fi jako přepínač.

2. Ujistěte se, že je síť připojena k internetu.

3. Spusťte na svém mobilním zařízení aplikaci NETGEAR Insight.

4. Přihlaste se ke svému účtu.

Zobrazí se aktuální IP adresa přepínače.

4. Konfigurace přepínače

Ke konfiguraci přepínače doporučujeme použít webový prohlížeč v počítači nebo tabletu. 

Poznámka: Máte-li počítač Mac, použijte nástroj NETGEAR Switch Discovery Tool podle 
instrukcí na opačné straně tohoto dokumentu. 

1. V počítači nebo na tabletu, který je připojený ke stejné síti jako přepínač, spusťte 
webový prohlížeč.

Můžete použít bezdrátové nebo kabelové připojení. 

2. Zadejte IP adresu přepínače.

3. Zadejte heslo.

Výchozím heslem je password. Doporučujeme změnit toto heslo na nějaké 
bezpečnější.

4. Klikněte na tlačítko Login (Přihlásit se).

Spravované 5portové a 8portové gigabitové 
ethernetové přepínače NETGEAR Smart Plus 
SOHO
Model GS305E a GS308E

Obsah balení

• Model přepínače GS305E nebo GS308E 

• Napájecí adaptér (liší se dle oblasti)

• Instalační příručka

Kabely pro síť Ethernet nejsou součástí balení.

Příklad konfigurace sítě
Přepínač GS308E

Router

IP kamera
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Herní konzole

Smart TV

Internet

Notebook

Stolní počítač

Stolní počítač
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Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách  
https://www.netgear.com/support/ si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také 
nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat 
s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje 
podpory.

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.

Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí. Pokud k tomuto zařízení připojujete 
kabely nebo zařízení z venkovního prostředí, přečtěte si informace týkající se bezpečnosti 
a záruky na adrese https://kb.netgear.com/000057103.
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Jiné metody rozpoznání a konfigurace

Zjištění IP adresy přepínače a jeho konfiguraci lze provést pomocí nástrojů NETGEAR 
Switch Discovery Tool a ProSAFE Plus Utility. 

• NETGEAR Switch Discovery Tool. Můžete použít počítač se systémem Mac nebo 
64-bitovou verzí Windows, který je připojený ke stejné síti jako přepínač. Můžete 
použít bezdrátové nebo kabelové připojení. Jakmile je přepínač rozpoznán, tento 
nástroj vám zajistí přístup k místnímu rozhraní přepínače v prohlížeči za účelem jeho 
konfigurace. Nástroj NETGEAR Switch Discovery Tool si můžete stáhnout na adrese 
www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx.

• ProSAFE Plus Utility. Nejnovější verzi nástroje a příslušnou uživatelskou příručku si 
můžete stáhnout na stránkách www.netgear.com/support/product/PCU. 

Pokud se vám nedaří přepínač najít a nakonfigurovat, dočasně pozastavte firewall, 
internetové zabezpečení nebo antivirové programy. Po rozpoznání přepínače a jeho 
nakonfigurování nezapomeňte bezpečnostní služby opět aktivovat.
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