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Vzdálený přístup k routeru v aplikaci 
genie
Aplikace genie slouží ke vzdálenému přístupu k routeru a ke 
změnám nastavení klíče routeru. Vzdálený přístup v aplikaci genie 
lze používat v počítačích se systémem Windows a v mobilních 
zařízeních iOS a Android. Další informace o této funkci najdete v 
uživatelské příručce k aplikacím genie dostupné online na adrese 
downloadcenter.netgear.com. 

 ¾ Nastavení vzdáleného přístupu prostřednictvím aplikace 
genie pro počítače se systémy Windows:

1. Ze stránky www.NETGEAR.com/genie si stáhněte nejnovější 
verzi aplikace genie pro systém Windows.

2. Založte si účet genie pro vzdálený přístup.
a. Připojte počítač k síti WiFi routeru bezdrátově nebo kabelem 

sítě Ethernet.
b. Spusťte aplikaci genie.
c. Vyberte možnost Router Settings (Nastavení routeru).

Zobrazí se stránka přihlášení k routeru.

d. V nabídce Login as (Přihlásit se jako) vyberte možnost 
Remote Access (Vzdálený přístup).

e. Klikněte na odkaz Sign up (Přihlášení).
f. Vyplňte pole nutná pro vytvoření účtu.

3. Přihlaste se k účtu genie pro vzdálený přístup.
Aplikace genie určí, zda je router zaregistrovaný k vašemu účtu 
genie. Není‑li router zaregistrovaný, postupujte podle pokynů na 
obrazovce.

Po zaregistrování routeru k účtu genie, se na stránce zobrazí 
ikona mraku. Od této chvíle máte z aplikace genie nainstalované 
v počítači vzdálený přístup k routeru.

1. Umístěte antény do správné polohy.
Pro nejlepší výkon bezdrátové sítě umístěte 
antény tak, jak vidíte na obrázku.

2. Připravte modem.
Odpojte zdroj napájení modemu.  
Má‑li modem záložní baterie, vyjměte je.

3. Připojte modem.
Zapojte napájení modemu. Vložte zpět záložní 
baterii. Poté připojte kabelem modem ke 
žlutému internetovému portu routeru.

4. Zapněte router.
Napájecí kontrolka 
LED se rozsvítí žlutě 
a jakmile je router 
připraven k provozu, 
změní barvu na bílou.

Pokud nesvítí žádné 
kontrolky LED, stiskněte 
vypínač napájení na 
zadním panelu routeru.

5. Zkontrolujte kontrolky LED.
Pokud kontrolky LED napájení svítí  
bíle a ostatní kontrolky LED nesvítí, stiskněte  
tlačítko LED na předním panelu routeru.

6. Připojte zařízení.
Zařízení můžete připojit k routeru kabelem sítě 
Ethernet nebo pomocí bezdrátové sítě WiFi. 

Pro připojení přes síť WiFi použijte název 
sítě WiFi a heslo uvedené na výrobním štítku.

7. Přihlaste se k routeru.
Spusťte webový prohlížeč.

Zobrazí se aplikace NETGEAR genie.

Pokud se aplikace genie nezobrazí, zadejte 
do adresního řádku webového prohlížeče 
adresu www.routerlogin.net. Po zobrazení 
výzvy zadejte uživatelské jméno admin 
a heslo password.

Podle pokynů v aplikaci genie se připojte 
k internetu.

9. Stáhněte si uživatelskou příručku.
Uživatelskou příručku najdete online na 
adrese downloadcenter.netgear.com nebo 
pomocí odkazu v uživatelském rozhraní 
produktu.

Router

Kabel sítě 
Ethernet

Kabel 
nebo 
služba 
DSL

Internet

Modem Napájecí 
adaptér

Chcete-li zapojit váš router, postupujte podle tohoto schématu nebo podle podrobných pokynů v této příručce.

8. Získejte aplikace zdarma.
Aplikace genie vás během instalace vyzve 
ke stažení dvou bezplatných utilit:

• Aplikace genie. Osobní ovládací 
panel umožňující monitorovat, 
ovládat a opravovat vaši domácí síť.

• Aplikace ReadySHARE Vault. 
Umožňuje automatické nepřetržité 
zálohování počítače se systémem 
Windows na zařízení USB připojené 
k routeru přes USB port.

Kabel sítě Ethernet

Počítač

Zařízení WiFi

Počítač

http://downloadcenter.netgear.com
www.NETGEAR.com/genie
http://downloadcenter.netgear.com
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Části hardwaru

Přední panel
Na následujícím obrázku jsou znázorněny kontrolky LED, tlačítka 
a porty USB. Podrobnosti o kontrolkách a tlačítkách viz „Kontrolky 
LED“ strana 2 a „Tlačítka na předním panelu“ strana 3.

Zadní panel
Na následujícím obrázku jsou znázorněna připojení a tlačítka 
zadního panelu.

Kontrolky 
LED

Port USB 3.0

Tlačítko 
Reset

Ethernetové 
porty 1 až 6

Port sítě 
internet

Vypínač 
napájení Konektor 

napájení

Port USB 2.0Tlačítko LED
Tlačítko WPS Vypínač bezdrátové sítě

Agregované porty 
sítě Ethernet 1 a 2
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Kontrolky LED
Kontrolky LED v horní části routeru se rozsvítí, což indikuje činnost 
routeru:

Kontrolka LED Popis
Kontrolka LED 
napájení

• Svítí bíle. Router je připraven.
• Svítí žlutě. Router se spouští.
• Bliká žlutě. Probíhá upgrade firmwaru nebo bylo 

stisknuto tlačítko Reset.
• Bliká bíle. Firmware je poškozen.
• Vypnuto. Router není napájen.

Kontrolka LED 
internetu

• Svítí bíle. Internetové připojení je připraveno.
• Svítí žlutě. Router rozpoznal připojení 

ethernetového kabelu k modemu.
• Bliká bíle. Internetový provoz přes internetový port.
• Vypnuto. Mezi routerem a modemem není spojení 

ethernetovým kabelem.
Kontrolka LED 
bezdrátové sítě, 
2,4 GHz

• Svítí bíle. Je v provozu bezdrátová rádiová síť 2,4 GHz.
• Bliká. Router odesílá nebo přijímá bezdrátová data.
• Vypnuto. Bezdrátová rádiová síť 2,4 GHz je vypnuta.

Kontrolka LED 
bezdrátové sítě 1, 
5 GHz

• Svítí bíle. Bezdrátová rádiová síť 1, 5 GHz,  
je v provozu.

• Bliká. Router odesílá nebo přijímá bezdrátová data.
• Vypnuto. Bezdrátová rádiová síť 1, 5 GHz,  

je vypnuta.
Kontrolka LED 
bezdrátové sítě 2, 
5 GHz

• Svítí bíle. Bezdrátová rádiová síť 2, 5 GHz,  
je v provozu.

• Bliká. Router odesílá nebo přijímá bezdrátová data.
• Vypnuto. Bezdrátová rádiová síť 2, 5 GHz,  

je vypnuta.
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Kontrolka LED Popis
Kontrolka LED 
portu USB 1

Kontrolka LED 
portu USB 2

Kontrolka LED portu USB 1 oznamuje stav modrého 
portu USB 3.0. Kontrolka LED portu USB 2 oznamuje 
stav portu USB 2.0.
• Svítí bíle. Paměťové zařízení USB je zapojeno 

a připraveno.
• Bliká. Paměťové zařízení USB je zasunuto a snaží 

se připojit.
• Vypnuto. Není připojeno žádné paměťové zařízení 

USB nebo někdo kliknul na tlačítko Safely Remove 
Hardware (Bezpečně odebrat hardware), takže nyní 
můžete bezpečně odebrat zařízení USB.

Kontrolky LED 
ethernetových 
portů 1 až 6

 

 

 

Barva kontrolky určuje rychlost: bílá označuje gigabitové 
ethernetové připojení a žlutá ethernetové připojení 
rychlostí 100 Mb/s nebo 10 Mb/s.
• Svítí trvale. K ethernetovému portu je připojeno 

zapnuté zařízení.
• Bliká. Port odesílá nebo přijímá data.
• Vypnuto. K tomuto ethernetovému portu není 

připojeno žádné zařízení.

Tlačítka na předním panelu

Tlačítko Popis
Tlačítko 
LED

Stisknutím změníte režim LED.
• Režim jedna. Všechny kontrolky LED zůstanou zapnuté 

a blikají.
• Režim dva. Všechny kontrolky LED zůstanou zapnuté, 

ale neblikají.
• Režim tři. Zapnutá je pouze kontrolka LED napájení, 

ostatní kontrolky LED jsou zhasnuté. 
Tlačítko 
WPS

Stisknutím tohoto tlačítka se můžete připojit do bezdrátové 
sítě pomocí WPS a nemusíte zadávat heslo WiFi. Další 
informace viz „Připojení k bezdrátové síti“ strana 9.

Vypínač 
bezdrátové 
sítě

Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka na 2 sekundy 
zapnete nebo vypnete bezdrátovou rádiovou síť 2,4 GHz, 
5 GHz (1) a 5 GHz (2).
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Instalace routeru
Před instalací routeru se přesvědčte, že je internetová služba aktivní.

 ¾ Instalace routeru:

1. Umístěte antény do správné polohy.

K dosažení nejlepšího výkonu sítě WiFi doporučujeme umístit 
antény tak, jak vidíte na obrázku.

2. Připravte modem:

a. Odpojte zdroj napájení modemu.
b. Má‑li modem záložní baterie, vyjměte je.
c. Jestliže je modem již připojen k jinému routeru, odpojte kabel 

mezi modemem a tímto routerem.
Zkontrolujte, zda je modem odpojen, kromě kabelu vedoucího do 
zásuvky internetové služby.

Internet

Modem

Kabel 
nebo 
služba 
DSL
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3. Připojte modem:

a. Připojte modem do elektrické sítě a poté ho zapněte. 
b. Pokud jste vyjmuli baterie, vložte je dovnitř.
c. Kabelem sítě Ethernet, který je dodáván spolu s routerem, 

propojte modem a žlutý internetový port routeru.
4. Zapojte napájení routeru:

a. Připojte napájecí adaptér k routeru a připojte napájecí 
adaptér do zásuvky rozvodu elektřiny.

b. Počkejte, až se napájecí kontrolka LED na předním panelu 
rozsvítí žlutě a poté změní barvu na bílou. 
Pokud nesvítí žádné kontrolky LED, stiskněte vypínač 
napájení na zadním panelu routeru.

Kabel sítě 
EthernetModem

Internet

Kabel 
nebo 
služba 
DSL

Router

Napájecí 
adaptér

Kabel 
nebo 
služba 
DSL

Internet

Router

Kabel sítě 
EthernetModem
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5. Zkontrolujte kontrolky LED.
Pokud kontrolky LED napájení svítí bíle a ostatní kontrolky LED 
nesvítí, zapněte je stisknutím tlačítka LED na předním panelu 
routeru.

6. Připojte zařízení.

Můžete použít kabel pro připojení počítače k routeru nebo 
můžete použít bezdrátovou síť WiFi pro připojení počítače nebo 
zařízení WiFi k routeru: 

• Chcete‑li použít pevné připojení, propojte ethernetový port 
počítače s ethernetovým portem na routeru kabelem sítě 
Ethernet (není součástí balení).

Poznámka: Doporučujeme připojit počítač k portům sítě 
Ethernet 3–6 a využít porty sítě Ethernet 1 a 2 k nastavení 
agregace ethernetových portů. Další informace naleznete v 
části „Nastavení agregace portů sítě Ethernet“ strana 15.

• Pro připojení přes síť WiFi použijte název sítě WiFi a heslo 
uvedené na výrobním štítku.

Kabel sítě 
EthernetModem

Kabel 
nebo 
služba 
DSL

Kabel sítě Ethernet

Internet

Napájecí 
adaptér

Router

Zařízení WiFi

Počítač

Počítač
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7. Spusťte webový prohlížeč.
Když se k routeru připojíte poprvé, zobrazí se obrazovka aplikace 
genie. Podle pokynů v aplikaci genie se připojte k internetu.

Jestliže se obrazovka aplikace genie nezobrazí, vyzkoušejte 
následující postup:

• Zavřete a znovu otevřete prohlížeč. 

• Zkontrolujte, zda je počítač připojený k některému  
z ethernetových portů na routeru nebo zda jste připojení  
k síti WiFi routeru.

• Zkontrolujte, zda je router napájen a zda kontrolka LED 
napájení svítí.

• Pokud má počítač nastavenou statickou nebo pevnou adresu 
IP (což není běžný případ), změňte nastavení tak, aby adresu 
IP získával počítač dynamicky z routeru.

Jestliže obrazovku aplikace genie stále nevidíte, přihlaste se 
k routeru, aby aplikace genie mohla rozpoznat vaše internetové 
připojení.

 ¾ Postup pro přihlášení k routeru:

1. Spusťte webový prohlížeč a do jeho adresního řádku zadejte 
adresu www.routerlogin.net.
Zobrazí se přihlašovací okno.

2. Zadejte uživatelské jméno admin a heslo password. 
Zobrazí se základní domovská obrazovka. Pokud nebylo 
připojení k internetu dosud nastaveno, aplikace genie toto 
připojení automaticky rozpozná.
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Název a heslo sítě WiFi
Přednastavený název sítě WiFi (SSID) a heslo (síťový klíč) jsou pro 
každý router jedinečné, podobně jako sériové číslo. Router automaticky 
používá zabezpečení sítě WiFi, není ho tedy třeba nastavovat. Údaje 
pro nastavení sítě WiFi se nacházejí na výrobním štítku.

Doporučujeme používat přednastavené údaje sítě WiFi. Pokud je 
zapomenete, najdete je na výrobním štítku. Toto nastavení můžete 
pomocí aplikace NETGEAR genie změnit. Rozhodnete‑li se údaje 
sítě WiFi změnit, nové údaje si zapište a uložte na bezpečném místě.

Údaje pro nastavení sítě WiFi si můžete opsat do těchto řádků, kde 
je snadno najdete.

Název sítě WiFi (SSID):

Síťový klíč (heslo):

Pokud údaje pro nastavení sítě WiFi změníte, napište je do těchto 
řádků a tuto příručku uložte na bezpečném místě.

Název sítě WiFi (SSID):

Síťový klíč (heslo):
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Připojení k bezdrátové síti
Pro připojení k síti WiFi routeru můžete použít funkci WPS (Wi‑Fi 
Protected Setup) nebo můžete vybrat bezdrátovou síť WiFi 
a zadat heslo. Pokyny ohledně tlačítka WPS na vašem počítači 
nebo zařízení WiFi najdete v příručce nebo online nápovědě 
k příslušnému počítači nebo zařízení. Některá starší zařízení funkci 
WPS nepodporují.

 ¾ Připojení k síti pomocí WPS:

1. Stiskněte tlačítko WPS na routeru a 3 až 5 vteřin jej přidržte.
Tlačítko LED WPS bude blikat.

2. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na počítači nebo zařízení 
WiFi nebo klikněte na tlačítko WPS na obrazovce.
Když se počítač nebo zařízení WiFi k routeru připojí, kontrolka 
LED WPS bude modře svítit.

3. Opakujte tento postup pro přidání dalších počítačů nebo zařízení 
WiFi.

 ¾ Výběr sítě a zadání hesla:

1. Spusťte pomocnou aplikaci pro správu připojení WiFi počítače 
nebo zařízení WiFi, které chcete připojit k routeru.
Tento software vyhledá sítě WiFi v okolí.

2. Najděte svou síť WiFi a zvolte její název (SSID).
Název SSID je uveden na výrobním štítku.

3. Zadejte heslo routeru (nebo vlastní heslo, pokud jste ho změnili) 
a klikněte na tlačítko Connect (Připojit).
Heslo najdete na výrobním štítku.

4. Chcete‑li přidat další počítače nebo zařízení WiFi, opakujte 
kroky 1 až 3.
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Kontrola nebo změna nastavení routeru
Jakmile pomocí aplikace genie nastavíte router, přihlaste se k routeru 
a prohlédněte si jeho nastavení a případně ho upravte.

Přihlášení k routeru

 ¾ Postup pro přihlášení k routeru:

1. Připojte k routeru počítač nebo zařízení WiFi.
Můžete se připojit kabelem nebo bezdrátově:

• Chcete‑li použít pevné připojení, propojte ethernetový port 
počítače s ethernetovým portem na routeru kabelem sítě 
Ethernet (není součástí balení).

• Pro připojení přes síť WiFi použijte název sítě WiFi a heslo 
uvedené na výrobním štítku.

2. Spusťte webový prohlížeč.
3. Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte adresu  

www.routerlogin.com.
Zobrazí se přihlašovací okno.

4. Zadejte uživatelské jméno admin a heslo password. 
Zobrazí se základní domovská obrazovka.

Změna hesla správce
 ¾ Chcete-li změnit heslo:

1. Spusťte webový prohlížeč a do jeho adresního řádku zadejte 
adresu www.routerlogin.net.
Zobrazí se přihlašovací okno.

2. Zadejte uživatelské jméno admin a heslo password. 
Zobrazí se základní domovská obrazovka.

3. Vyberte možnost ADVANCED > Administration >  
Set Password (POKROČILÉ > Správa > Nastavit heslo).
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4. Zadejte staré heslo a poté dvakrát zadejte nové heslo. 
5. Abyste mohli heslo v budoucnu obnovit, zaškrtněte políčko 

Enable Password Recovery (Povolit obnovení hesla).
Doporučujeme funkci obnovení hesla povolit.

6. Vyberte dvě otázky zabezpečení a zadejte odpovědi.
7. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Vaše nastavení jsou uložena.

Obnovení zapomenutého hesla správce
Výchozím heslem pro účet správce je „password“. Pokud heslo změníte 
a funkce pro obnovení hesla je povolená, získáte zpět toto heslo.

 ¾ Obnovení zapomenutého hesla:

1. Spusťte webový prohlížeč a do jeho adresního řádku zadejte 
adresu www.routerlogin.net.
Zobrazí se přihlašovací okno.

2. Klikněte na tlačítko Cancel (Storno).
Je‑li funkce pro obnovení hesla povolená, budete požádáni o 
zadání sériového čísla routeru.

3. Zadejte sériové číslo routeru.
Sériové číslo se nachází na výrobním štítku.

4. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).
Zobrazí se dotaz na bezpečnostní otázky.

5. Zadejte uložené odpovědi na bezpečnostní otázky.
6. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

Zobrazí se obnovené heslo.

7. Klikněte na tlačítko Login again (Přihlásit se znovu).
Zobrazí se přihlašovací okno.

8. Přihlaste se ke směrovači pomocí obnoveného hesla.
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Zjištění zapomenutého bezpečnostního hesla
Přednastavené heslo pro síť WiFi je uvedeno na výrobním štítku. 
Pokud jste heslo změnili a nepamatujete si ho, přihlaste se k routeru, 
kde si aktuální heslo pro síť WiFi můžete zobrazit.

 ¾ Připojení k routeru a zobrazení hesla pro bezdrátovou síť:

1. Spusťte webový prohlížeč a do jeho adresního řádku zadejte 
adresu www.routerlogin.net.
Zobrazí se přihlašovací okno.

2. Zadejte uživatelské jméno routeru a heslo.
Výchozí uživatelské jméno je admin a výchozí heslo je password. 
Můžete použít výchozí hodnoty, pokud jste je nezměnili. 

Zobrazí se základní domovská obrazovka.

3. Vyberte položku Wireless (Bezdrátové).
Zobrazí se stránka Bezdrátová nastavení.

V části Security Options (Možnosti zabezpečení) se zobrazí vaše 
heslo pro síť WiFi.
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Přístup k zařízení USB v síti
Aplikace ReadySHARE vám umožní přístup k paměťovému zařízení 
USB, které je připojené k portům USB na routeru, a sdílení tohoto 
zařízení. (Zařízení USB nebude kompatibilní, pokud využívá 
speciální ovladače.)

 ¾ Přístup k paměťovému zařízení USB z počítače se 
systémem Windows: 

1. Připojte paměťové zařízení USB k portu USB na routeru.
K získání nejlepší přístupové rychlosti k zařízení USB 
doporučujeme použít modrý port USB 3.0 na routeru.

2. Pokud je paměťové zařízení USB napájené za sítě, připojte ho.
Pokud připojujete paměťové zařízení USB k routeru, musíte 
použít napájení ze sítě.

Po připojení paměťového zařízení USB k portu USB na routeru 
může trvat až dvě minuty, než bude připraveno ke sdílení. Ve 
výchozím nastavení je paměťové zařízení USB přístupné všem 
počítačům ve vaší místní síti (LAN).

3. V počítači se systémem Windows, který je připojený k síti, vyberte 
možnost Start > Run (Nabídka Start > Spustit), do dialogového 
okna zadejte \\readyshare a klikněte na tlačítko OK.
Zobrazí se okno se soubory a složkami v daném zařízení.
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 ¾ Přístup k paměťovému zařízení USB z počítače Mac: 

1. Připojte paměťové zařízení USB k portu USB na routeru.
K získání nejlepší přístupové rychlosti k zařízení USB 
doporučujeme použít modrý port USB 3.0 na routeru.

2. Pokud je paměťové zařízení USB napájené za sítě, připojte ho.
Pokud připojujete paměťové zařízení USB k routeru, musíte 
použít napájení ze sítě.
Po připojení paměťového zařízení USB k portu USB na routeru 
může trvat až dvě minuty, než bude připraveno ke sdílení.  
Ve výchozím nastavení je paměťové zařízení USB přístupné 
všem počítačům ve vaší místní síti (LAN).

3. V počítači Mac připojeném k síti spusťte Finder a vyberte položky 
Go > Connect to Server (Otevřít > Připojit k serveru).
Zobrazí se okno Connect to Server (Připojit k serveru).

4. Do kolonky Server Address (Adresa serveru) zadejte  
smb://readyshare a klikněte na tlačítko Connect (Připojit).

5. Až o to budete požádáni, klikněte na přepínač Guest (Host).
6. Pokud pro router nastavíte řízení přístupu a povolíte v počítači 

Mac přístup k síti, klikněte na přepínač Registered User 
(Registrovaný uživatel) a jako jméno zadejte admin a jako heslo 
password. 
Další informace o řízení přístupu naleznete v uživatelské příručce 
dostupné online na stránce downloadcenter.netgear.com, 
popřípadě kliknutím na odkaz v uživatelském rozhraní routeru.

7. Klikněte na tlačítko Connect (Připojit).
Zobrazí se okno se soubory a složkami v daném zařízení.

http://downloadcenter.netgear.com
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Zálohování v aplikaci ReadySHARE Vault
Router je dodáván s bezplatným softwarem pro zálohování pro 
všechny počítače se systémem Windows ve vaší domácnosti. 
Připojte pevný disk USB k portu USB na routeru a využijte 
centralizované, souvislé a automatické zálohování.
Poznámka: Aplikaci ReadySHARE Vault podporují následující operační 
systémy: Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a 
Windows 10.

 ¾ Zálohování počítače se systémem Windows:

1. Připojte pevný disk USB k portu USB na routeru.
2. Na adrese www.netgear.com/readyshare stáhněte aplikaci 

ReadySHARE Vault a nainstalujte ji do všech počítačů se 
systémem Windows.

3. Spusťte aplikaci ReadySHARE Vault.
Zobrazí se ovládací panel.

4. Pomocí ovládacího panelu nebo karty Backup (Záloha) nastavte 
a spusťte zálohování.

Povolit funkci Smart Connect
Funkce Smart Connect vybere pro vaše zařízení nejrychlejší pásmo 
WiFi. Aby funkce Smart Connect fungovala, obě 5GHz rádiová 
pásma musí mít stejný název sítě WiFi (SSID) a síťový klíč (heslo).

 ¾ Aktivace funkce Smart Connect:

1. Spusťte webový prohlížeč a do jeho adresního řádku zadejte 
adresu www.routerlogin.net.
Zobrazí se přihlašovací okno.

2. Zadejte uživatelské jméno routeru a heslo.
Uživatelské jméno je admin a výchozí heslo je password. 
Můžete použít výchozí hodnoty, pokud jste je nezměnili.

Zobrazí se základní domovská obrazovka.

www.netgear.com/readyshare
http://www.routerlogin.net
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3. Vyberte položku Wireless (Bezdrátové).
Zobrazí se stránka Bezdrátová nastavení.

4. Zaškrtněte políčko Smart Connect.
5. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Vaše nastavení jsou uložena.

Nastavení agregace portů sítě Ethernet
Agregace sítě Ethernet umožňuje kombinovat dva gigabitové 
ethernetové porty a zlepšit tak agregovanou rychlost přenosu souborů. 
Pokud zařízení podporuje agregaci sítě Ethernet, můžete agregované 
porty sítě Ethernet 1 a 2 použít k propojení tohoto zařízení s routerem.
Poznámka: Poznámka: Agregace portů sítě Ethernet je někdy také 
nazývána agregace linek (link aggregation), seskupování portů  
(port teaming) nebo slučování portů (port trunking).

 ¾ Nastavení agregace portů sítě Ethernet:

1. Pokud připojujete přepínač, zkontrolujte, zda podporuje standard 
802.3ad LACP.
Přepínač je třeba nakonfigurovat ještě před připojením kabelů 
sítě Ethernet k routeru.
Varování:  Abyste předešli smyčce vysílání, která může síť 
vypnout, nepřipojujte k agregovaným portům sítě Ethernet 1 a  
2 routeru nespravovaný přepínač.

2. Ethernetovými kabely připojte k portům sítě Ethernet 1 a 2 
routeru zařízení, které podporuje agregaci portů sítě Ethernet, 
například zařízení NAS nebo síťový přepínač.

3. V zařízení připojeném k portům sítě Ethernet 1 a 2 routeru 
nastavte agregaci portů sítě Ethernet.
Informace o nastavení agregace portů sítě Ethernet v zařízení 
najdete v dokumentaci dodané se zařízením.
Další informace o kontrole stavu agregace portů sítě Ethernet 
naleznete v uživatelské příručce dostupné online na stránce 
downloadcenter.netgear.com, popřípadě na odkazu v uživatelském 
rozhraní routeru.

http://downloadcenter.netgear.com
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Zapnutí služby Dynamic QoS
Služba Dynamic QoS (Quality of Service) řeší přetížení internetového 
provozu při omezené šířce pásma internetu prostřednictvím kvalitnější 
identifikace aplikací a zařízení, lepšího způsobu přiřazování šířky 
pásma a propracovanějších technik určování priority provozu. Službu 
Dynamic QoS můžete využít při hraní her a streamování videa.

Poznámka: Pokud používáte gigabitové připojení k internetu, 
popřípadě pokud vaše rychlost stahování a nahrávání přesahuje 
300 Mb/s, pak službu Dynamic QoS nepotřebujete.

 ¾ Povolení služby Dynamic QoS:

1. Spusťte webový prohlížeč a do jeho adresního řádku zadejte 
adresu www.routerlogin.net.
Zobrazí se přihlašovací okno.

2. Zadejte uživatelské jméno routeru a heslo.
Uživatelské jméno je admin a výchozí heslo je password. 
Použijte výchozí hodnoty, pokud jste je nezměnili. 
Zobrazí se základní domovská obrazovka.

3. Vyberte položku Dynamic QoS.
Zobrazí se stránka služby Dynamic QoS.

4. Zaškrtněte políčko Enable Dynamic QoS (Povolit službu 
Dynamic QoS).

5. Zadejte šířku pásma internetu.
K rozpoznání šířky pásma internetu můžete využít funkci 
Speedtest nebo můžete šířku pásma internetu zadat ručně. 
Společnost NETGEAR doporučuje použít funkci Speedtest.
Použití funkce Speedtest k rozpoznání šířky pásma internetu:

a. Funkce Speedtest bude pracovat přesněji, pokud nebude 
mít žádné jiné zařízení přístup k internetu.

b. Klikněte na tlačítko Speedtest.
Funkce Speedtest rozpozná šířku pásma internetu.
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6. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).
Vaše nastavení jsou uložena.

7. Chcete‑li zobrazit využití šířky pásma podle jednotlivých zařízení 
a aplikací, klikněte na odkaz Click here to see bandwidth 
utilization by device and application (Kliknutím sem zobrazíte 
využití šířky pásma podle jednotlivých zařízení a aplikací) v dolní 
části stránky. 
Další informace naleznete v uživatelské příručce dostupné 
online na adrese downloadcenter.netgear.com, popřípadě 
prostřednictvím odkazu v uživatelském rozhraní routeru.

Nastavení služby VPN
Služba VPN umožňuje vzdálený přístup k domácí síti pomocí 
zabezpečeného připojení. Po nastavení služby VPN můžete získat 
přístup k zařízení USB routeru, médiím a internetovým službám 
z domova. 
Další informace o nastavení služby VPN naleznete v uživatelské 
příručce dostupné online na adrese downloadcenter.netgear.com, 
popřípadě prostřednictvím odkazu v uživatelském rozhraní routeru.

Vzdálený přístup k routeru v aplikaci 
ReadyCLOUD
Aplikace ReadyCLOUD poskytuje vzdálený přístup k souborům 
na paměťovém zařízení USB připojeném k routeru. Abyste mohli 
využívat vzdálený přístup k routeru v aplikaci ReadyCLOUD, 
musíte si založit účet ReadyCLOUD a zaregistrovat svůj router. 
Další informace o používání aplikace ReadyCLOUD naleznete 
v uživatelské příručce ReadyCLOUD pro routery dostupné online  
na adrese downloadcenter.netgear.com.

http://downloadcenter.netgear.com
http://downloadcenter.netgear.com
http://downloadcenter.netgear.com
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 ¾ Založení účtu ReadyCLOUD a registrace routeru:

1. Vytvořte si účet ReadyCLOUD:
a. Na stránce readycloud.netgear.com klikněte na odkaz  

Sign In (Přihlášení).
Zobrazí se přihlašovací stránka.

b. Klikněte na odkaz Create Account (Vytvořit účet), vyplňte údaje 
nutné k založení účtu a klikněte na tlačítko Create (Vytvořit).

2. Nastavení a registrace routeru:
a. Připojte paměťové zařízení USB k portu USB na routeru.
b. Přihlaste se k routeru na adrese www.routerlogin.net.

Zobrazí se základní domovská obrazovka.
c. Vyberte možnost ReadySHARE.

Zobrazí se stránka úložiště USB (Základní nastavení).

d. Vyberte přepínač ReadyCLOUD.
Zobrazí se stránka ReadyCLOUD.

e. Zadejte uživatelské jméno a heslo k účtu ReadyCLOUD 
a klikněte na tlačítko Register (Registrovat).
Váš router je nyní zaregistrovaný k vašemu účtu ReadyCLOUD.

3. Po dokončení registrace se na stránce readycloud.netgear.com 
přihlaste pomocí uživatelského jména a hesla k účtu ReadyCLOUD.
Na stránce ReadyCLOUD se zobrazí zaregistrovaný router 
a obsah paměťového zařízení USB, které je k routeru připojené.

http://readycloud.netgear.com
http://www.routerlogin.net
http://readycloud.netgear.com
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Stáhněte si aplikaci NETGEAR genie
Bezplatná aplikace NETGEAR genie vám umožní snadné sledování, 
připojení a ovládání vaší domácí sítě z počítače se systémem Windows 
nebo Mac, tabletu nebo smartphonu. Můžete sdílet a streamovat hudbu 
nebo videa, diagnostikovat a opravovat síťové problémy, nastavovat 
rodičovské zámky a provádět řadu dalších činností:

• Získejte přístup k routeru a změňte jeho nastavení nebo 
diagnostikujte a opravujte síťové problémy.

• Zajistěte kompatibilitu tiskárny s aplikací AirPrint a budete moci 
tisknout ze zařízení iPad nebo iPhone.

• Pomocí funkce MyMedia vyhledávejte a přehrávejte mediální 
soubory ve vaší síti.

• Pomocí funkce Turbo Transfer rychle odesílejte soubory 
z počítače nebo smartphonu do jiného zařízení v síti.

• Nastavení rodičovských zámků.

• Připojení smartphonů a tabletů k domácí síti WiFi naskenováním 
kódu QR v aplikaci genie.

Stáhněte si bezplatnou aplikaci genie ze stránky  
www.NETGEAR.com/genie.

www.NETGEAR.com/genie

