
Stručný přehled

Mobilní gigabitový router LTE nové generace
M2

Podpora

Další informace získáte na adrese netgear.com/support, kde se nachází plná 
uživatelská příručka a kde je možné stáhnout aktualizace firmwaru.

Prohlášení o shodě
Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese:  
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/. 

Ikony stavového řádku na obrazovce LCD

Intenzita signálu 1 čárka. Slabý signál 
5 čárek. Silný signál

Typ sítě 4G+, 4G 
HSPA+ / DC HSPA 
3G

Roaming Přepojení k jiné síti než k síti vašeho poskytovatele služeb.

Provoz • Obrys. Připojeno

• Svítí trvale: Odesílá nebo přijímá data

• Žádná ikona. Nepřipojeno

Baterie Tato ikona je plná, když je baterie plně nabitá. 

Baterie je během 
nabíjení horká.

Baterie je horká, ale nabíjí se.

Baterie je horká a 
nenabíjí se.

Baterie je příliš horká a nenabíjí se.

Varování K zobrazení systémových upozornění navštivte domovskou 
stránku mobilního routeru na webové stránce  
http://m2login.net.

Stáhněte si aplikaci NETGEAR Mobile

Pomocí aplikace NETGEAR Mobile můžete změnit název a heslo 
sítě Wi-Fi. Můžete ji také využít k přehrávání a sdílení médií nebo 
aktivaci cestovní funkce routeru.

1. Připojte mobilní zařízení k internetu.

2. Stáhněte si aplikaci NETGEAR Mobile ze stránky 
netgear.com/mobileapps.

Přihlaste se k mobilnímu routeru Nighthawk M2

1. V zařízení, které je připojeno k mobilnímu routeru Nighthawk M2, spusťte 
webový prohlížeč.

2. Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte http://m2login.net nebo 
http://192.168.1.1.

3. Do pole Sign In (Přihlášení) zadejte heslo správce a klikněte na tlačítko Sign In 
(Přihlásit se). 

Výchozí heslo správce najdete na štítku pod baterií routeru. Heslo 
doporučujeme změnit na nějaké, které chcete používat.

Nahrávání mediálních souborů do mobilního routeru 
Nighthawk M2
Mediální soubory můžete nahrávat na jednotku USB připojenou k mobilnímu routeru 
Nighthawk M2. Jednotky USB se prodávají samostatně. 

1. Přihlaste se na domovskou stránku mobilního routeru Nighthawk M2.

2. Klikněte na kartu MyMedia (Moje média).

3. Přetáhněte požadované soubory na stránku.

Nabíjení zařízení pomocí mobilního routeru Nighthawk M2
V případě nízkého stavu baterie smartphonu nebo jiného zařízení můžete využít 
energie mobilního routeru pomocí portu USB (typu A).

Skokové dobíjení se zahájí okamžitě po propojení zařízení. Upozorňujeme, že 
skokové dobíjení je podporováno pouze v případě, pokud má mobilní router baterii.

USB 
(typ A)

Specifikace

Pásmo Specifikace

LTE FDD 700/800/900/1 800/2 100/2 600 MHz

LTD TDD 2 300/2 500/2 600 MHz

3G 850/900/1 800/1 900/2 100 MHz

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR a Nighthawk jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné 
známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.

USB 
(typ C)

Anténový port

Ethernetový port 
(síť LAN nebo 

WAN)

Anténový port
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Stav

Domovská LCD obrazovka mobilního routeru a kontrolka LED ukazují stav routeru. 
Vzhled domovské obrazovky záleží na modelu. 

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Irsko Květen 2019

Připojení zařízení

1. Zkontrolujte, zda je na počítači nebo mobilním zařízení aktivovaná funkce Wi-Fi 
a vyhledejte sítě Wi-Fi. 

Windows Klikněte na ikonu Internet Access (Přístup k internetu), 
která se zpravidla nachází v pravé spodní části obrazovky.

Mac Vyberte položku Wi-Fi > Network (Síť).

Mobilní zařízení Klepněte na možnost Settings (Nastavení) > Wi-Fi

2. Název a heslo sítě Wi-Fi můžete zobrazit stisknutím a následným uvolněním 
tlačítka Napájení.

3. Vyberte název sítě Wi-Fi zobrazený na displeji mobilního routeru Nighthawk M2.

4. Zadejte heslo sítě Wi-Fi přesně tak, jak je zobrazeno. 

Poznámka: Při zadávání hesla rozlišujte malá a velká písmena. Důrazně 
doporučujeme změnit výchozí heslo správce.

5. Pokud chcete používat mobilní router jako internetovou bránu, připojte 
ethernetové zařízení k ethernetovému portu mobilního routeru Nighthawk M2.

Nastavení mobilního routeru Nighthawk M2

1. Po dobu 3 sekund přidržte tlačítko Napájení
. 

Po několika sekundách se zobrazí obrazovka 
nastavení.  

2. Podle pokynů na obrazovce změňte název sítě 
SSID, přístupové heslo a heslo správce.

Ačkoli to není potřeba, důrazně doporučujeme 
změnit název sítě SSID, přístupové heslo a heslo 
správce.

Poznámka: Tato nastavení můžete také změnit 
pomocí aplikace NETGEAR Mobile nebo na 
stránce http://m2login.net, nebo na zařízení připojeném k mobilnímu routeru 
přejděte na adresuhttp://192.168.1.1.

Napájení a probuzení mobilního routeru

Mobilní router vypnete nebo zapnete podržením tlačítka Napájení po dobu 
3 sekund.

Router probudíte stisknutím a uvolněním tlačítka Napájení.

Zkontrolujte kartu SIM a vložte baterii

1. Najděte v obálce spodní kryt. 

2. Zkontrolujte, zda je karta SIM ve slotu na 
kartu SIM. 

3. Pokud karta SIM ve slotu není, najděte ji.

S žádostí o platnou a funkční kartu SIM se 
obraťte na poskytovatele mobilní sítě.

4. Kartu SIM opatrně vsuňte do slotu zlatými 
kontakty dolů. 

5. Zarovnejte konektory baterie a vložte 
baterii. Strana s kontakty baterie musí být 
umístěna pod dvěma plastovými štítky 
v prostoru pro baterii.

6. Připevněte spodní kryt.

Karta 
SIMTlačítko 

Reset

Obsah balení

• Mobilní router Nighthawk M2

• Baterie

• Stručná příručka

• Spodní kryt

• Kabel USB typu C

• Síťový napájecí adaptér

• List s informacemi o bezpečnosti

• List s prohlášením o shodě pro EU

Poznámka: Spodní kryt, stručná příručka a další dokumenty jsou v obálce.

Tlačítko napájení

Domů

Zpět 
(vrátit se)

 

Kontrolka LED Popis

Pomalé modré blikání Mobilní router je připraven.

Rychlé modré blikání Mobilní router přenáší data.

Pomalé oranžové 
blikání

Mobilní router není připraven.
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http://192.168.1.1

