Obsah balení

Ukázka schématu připojení

Krok 2. Připojení k síti Wi-Fi přístupového bodu
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Počítač nebo mobilní zařízení podporující sítě Wi-Fi můžete připojit ručně nebo
pomocí metody WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Instalační příručka

Metoda ručního připojení

Přístupový
bod WAC104

Přístupový bod, model WAC104

Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod
AC1200

1. Na zařízení podporujícím sítě Wi-Fi spusťte softwarový nástroj pro správu připojení
k sítím Wi-Fi.

Zařízení Wi-Fi

Nástroj vyhledá dostupné bezdrátové sítě v okolí.
2. Vyhledejte a vyberte jeden z výchozích názvů sítě Wi-Fi (SSID) přístupového bodu,
kterými jsou NETGEAR_11N a NETGEAR_11AC.

Modem

Model WAC104
Router

Napájecí adaptér
(liší se dle oblasti)

POZNÁMKA: Pokud nemůžete najít identifikátory SSID, stiskněte tlačítko WiFi
On/Off, počkejte jednu minutu a zjistěte, zda nástroj zobrazí jeden nebo oba
identifikátory SSID.

Internet

Kabel sítě Ethernet

3. Zadejte výchozí přístupové heslo sítě Wi-Fi, kterým je sharedsecret.

DŮLEŽITÉ: Přístupový bod (AP) poskytuje připojení k sítím Wi-Fi a LAN, ale jedná se
pouze o most, nikoli o router. Připojte přístupový bod k routeru, který je připojen k modemu.
Nepřipojujte přístupový bod přímo k modemu, jako je DSL nebo kabelový modem.

Zařízení se připojí k síti Wi-Fi přístupového bodu.

Metoda WPS

Krok 1. Připojení a zapnutí přístupového bodu

Přehled kontrolek LED

Pokud zařízení podporující sítě Wi-Fi podporuje také metodu WPS (Wi-Fi Protected
Setup), můžete k připojení k síti Wi-Fi přístupového bodu použít metodu WPS.

1. Připojte ethernetový kabel, který je součástí balení, k jednomu z ethernetových
portů přístupového bodu.
Můžete použít libovolný ze čtyř portů LAN na přístupovém bodu.
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2. Druhý konec kabelu připojte k portu LAN na routeru.
POZNÁMKA: Nepřipojujte přístupový bod k modemu. Přístupový bod je nutné
připojit k routeru.

Zařízení se připojí k síti Wi-Fi přístupového bodu.

Přihlášení k místnímu uživatelskému rozhraní
v prohlížeči

3. Zapněte napájení přístupového bodu stisknutím tlačítka napájení Power On/Off.

Napájení
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2. Do dvou minut stiskněte fyzické tlačítko WPS na počítači nebo mobilním zařízení
nebo klikněte na tlačítko WPS na obrazovce.

Přístupový bod používá klienta DHCP, který je při výchozím nastavení povolen.
Téměř všechny routery fungují jako server DHCP, čímž umožňují přístupovému bodu
obdržet IP adresu z routeru.

WPS

NETGEAR INTL LTD
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irsko

1. Stiskněte tlačítko WPS na zadním panelu přístupového bodu.

Během instalace a nastavování mohou kontrolky LED na přístupovém bodu svítit
těmito barvami:

Přehled zadního panelu

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

Pokyny ohledně tlačítka WPS na vašem zařízení naleznete v příručce nebo online
nápovědě dodané k tomuto zařízení. Některá starší zařízení funkci WPS nepodporují.

Svítí zeleně. Přístupový bod je připraven.

DŮLEŽITÉ: Postup přihlášení k místnímu uživatelskému rozhraní (UI) přístupového
bodu v prohlížeči závisí na verzi firmwaru spuštěného v přístupovém bodu.

Bliká zeleně. Přístupový bod se spouští nebo aktualizuje firmware.

•

Svítí zeleně. Funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup) je připravena k použití.
Při výchozím nastavení kontrolka WPS nesvítí.
Bliká zeleně. Někdo stiskl tlačítko WPS na přístupovém bodu, aby se k síti
Wi-Fi mohl připojit počítač nebo mobilní zařízení podporující sítě Wi-Fi.
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Tlačítko napájení sítě Wi-Fi
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Vypínač napájení
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Porty LAN 1–4
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Konektor stejnosměrného
napájení

WiFi

Pokud jste již provedli aktualizaci na verzi 1.0.4.15 a následně jste obnovili výchozí
tovární nastavení přístupového bodu, pak po další aktualizaci přístupového bodu
na verzi novější než 1.0.4.15 není nutné znovu obnovit výchozí tovární nastavení.

Svítí zeleně. Je v provozu nejméně jeden z obou vysílačů Wi-Fi.
Bliká zeleně. Alespoň jeden z obou vysílačů Wi-Fi odesílá nebo přijímá
data.

LAN 1
až 4

Svítí zeleně. Port LAN zjistil spojení se zařízením v síti LAN.
Bliká zeleně. Port LAN vysílá čí přijímá data.

Pokyny uvedené v částech Krok 3. Přihlášení k místnímu uživatelskému rozhraní
v prohlížeči a Krok 4. Vyhledání nového firmwaru platí pouze v případě, že jste
aktualizovali firmware přístupového bodu na verzi 1.0.4.15 nebo novější a poté jste
obnovili výchozí tovární nastavení přístupového bodu.

•

Pokud váš přístupový bod používá verzi firmwaru starší než 1.0.4.15 a neprovedete
aktualizaci na verzi 1.0.4.15 nebo novější, přečtěte si starou instalační příručku,
kterou lze stáhnout na adrese https://www.netgear.com/support/download/.

•

Důrazně vám doporučujeme si stáhnout a co nejdříve nainstalovat nejnovější
verzi firmwaru.
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Krok 3. Přihlášení k místnímu uživatelskému rozhraní
v prohlížeči
Tyto pokyny jsou platné pouze v případě, že jste aktualizovali firmware přístupového
bodu na verzi 1.0.4.15 nebo novější a poté jste obnovili výchozí tovární nastavení
přístupového bodu.
1. Spusťte webový prohlížeč na zařízení podporujícím sítě Wi-Fi, které je připojeno
k přístupovému bodu přes síť Wi-Fi (viz Krok 2. Připojení k síti Wi-Fi přístupového
bodu) a do pole pro adresu zadejte http://www.aplogin.net nebo
http://www.aplogin.com.
Tyto adresy URL jsou shodné s IP adresou 192.168.0.100.
Zobrazí se přihlašovací okno.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístupový bod.
Uživatelské jméno je admin. Výchozím heslem je password. Uživatelské jméno
a heslo rozlišují malá a velká písmena.
Zobrazí se stránka počátečního nastavení. Tato stránka se zobrazí pouze při prvním
přihlášení k místnímu uživatelskému rozhraní (UI) v prohlížeči.
3. Na stránce počátečního nastavení proveďte následující kroky:
• Nastavte nové heslo pro uživatele s rolí správce.
•

Povolte obnovení hesla a nastavte bezpečnostní otázky. Přestože se jedná
o volitelné nastavení, doporučujeme obnovení hesla povolit.

•

K zajištění větší bezpečnosti můžete také nastavit nové názvy sítě Wi-Fi (SSID)
pro síť Wi-Fi v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz a nová přístupová hesla sítě Wi-Fi.

Doporučujeme zachovat nastavení, při kterém přístupový bod získává IP adresu
z routeru ve vaší síti (jedná se o výchozí nastavení). Pokud však chcete používat
statickou IP adresu pro přístupový bod, můžete tak učinit.
4. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).
Vaše nastavení jsou uložena.
5. Pokud nastavíte nový identifikátor SSID a nové přístupové heslo, znovu se připojte
k přístupovému bodu pomocí nového identifikátoru SSID a přístupového hesla.
6. Přihlaste se znovu k místnímu uživatelskému rozhraní v prohlížeči pomocí nového
hesla.
Nyní můžete sledovat přístupový bod a provádět jeho správu.

Krok 4. Vyhledání nového firmwaru

Tipy pro řešení problémů

Podpora a komunita

Tyto pokyny jsou platné pouze v případě, že jste aktualizovali firmware přístupového
bodu na verzi 1.0.4.15 nebo novější a poté jste obnovili výchozí tovární nastavení
přístupového bodu.

Následující tabulka obsahuje rady, jak vyřešit jednoduché problémy, se kterými se
můžete setkat. Při řešení problémů hledejte další informace v příslušné kapitole
uživatelské příručky.

Na stránce netgear.com/support najdete odpovědi na otázky a možnost stáhnout
nejnovější aktualizace.

Než začnete používat přístupový bod, doporučujeme použít funkci automatické
aktualizace přístupového bodu k vyhledání nového firmwaru.

Problém

Příčina

Možné řešení

1. Spusťte webový prohlížeč na zařízení podporujícím sítě Wi-Fi, které je připojeno
k přístupovému bodu přes síť Wi-Fi (viz Krok 2. Připojení k síti Wi-Fi přístupového
bodu) a do pole pro adresu zadejte http://www.aplogin.net nebo
http://www.aplogin.com.

Nelze se připojit
k přístupovému
bodu přes síť
Wi-Fi.

Kontrolka LED
sítě Wi-Fi nesvítí,
čímž signalizuje, že
jsou vysílače Wi-Fi
vypnuté.

Stisknutím tlačítka WiFi On/Off ověřte, zda jsou
vysílače zapnuté.

Možná používáte
nesprávné
přihlašovací údaje
pro síť Wi-Fi.

Pokud jste nezměnili výchozí identifikátory SSID
a výchozí přístupové heslo pro síť Wi-Fi, ujistěte
se, že se připojujete k zařízení NETGEAR_11N
nebo NETGEAR_11AC a že jako přístupové
heslo pro síť Wi-Fi používáte sharedsecret.

Možná jste
příliš daleko od
přístupového bodu.

Přesuňte se blíže k přístupovému bodu a zkuste
to znovu.

K přístupovému
bodu nelze
připojit více než
pět klientů Wi-Fi.

Přístupový bod
nemůže najít server
DHCP ve vaší síti.

Ujistěte se, že je jeden z portů LAN
přístupového bodu připojen k routeru ve vaší
síti, aby mohl přístupový bod získat adresu
DHCP.

Nemůžete
přistupovat
k internetu.

Více možných příčin.

• Ujistěte se, že je jeden z portů LAN
přístupového bodu připojen k routeru ve vaší
síti.

Zobrazí se přihlašovací okno.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístupový bod.
Uživatelské jméno je admin. Heslem je heslo, které jste zadali na stránce
počátečního nastavení při prvním přihlášení k místnímu uživatelskému rozhraní
v prohlížeči (viz Krok 3. Přihlášení k místnímu uživatelskému rozhraní v prohlížeči).
Uživatelské jméno a heslo rozlišují malá a velká písmena.
Zobrazí se domovská stránka.
3. Vyberte možnosti Administration > Firmware Update (Správa > Aktualizace
firmwaru).
Zobrazí se stránka Firmware Update (Aktualizace firmwaru).
4. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat.
Přístupový bod zjistí nový firmware, pokud je dostupný, a zobrazí zprávu
s dotazem, zda jej chcete stáhnout a nainstalovat.
5. Chcete-li stáhnout a nainstalovat nový firmware, klikněte na tlačítko Yes (Ano).

• Ujistěte se, že je modem připojen
k internetové zásuvce.

Průběh procesu načítání firmwaru je znázorněn ukazatelem průběhu. Proces
načítání firmwaru trvá několik minut. Po načtení se přístupový bod restartuje.
VAROVÁNÍ: Aktualizaci nepřerušujte, abyste se vyvarovali rizika poškození
firmwaru. Nezavírejte tedy například prohlížeč, neklikejte na odkazy ani neotevírejte
novou stránku. Nevypínejte přístupový bod. Počkejte, až přístupový bod dokončí
načítání nového firmwaru a restartuje se a kontrolka LED napájení přestane blikat
a zůstane trvale zeleně svítit.
6. Přihlaste se znovu k místnímu uživatelskému rozhraní v prohlížeči.
Zobrazí se domovská stránka. Verze firmwaru je uvedena v poli Firmware Version
(Verze firmwaru) v podokně AP Information (Informace o přístupovém bodu).

• Ujistěte se, že váš poskytovatel internetových
služeb (ISP) nemá výpadek.
Po aktualizaci
firmwaru na
verzi 1.0.4.15
nelze přistupovat
k místnímu
uživatelskému
rozhraní
v prohlížeči.

Nový firmware
nebyl ještě plně
nainstalován.

1. Obnovte výchozí tovární nastavení
přístupového bodu stisknutím zapuštěného
tlačítka Reset na zadním panelu po dobu
nejméně 10 sekund.
2. Počkejte, až se kontrolka LED napájení trvale
zeleně rozsvítí.
3. Přihlaste se k místnímu uživatelskému
rozhraní v prohlížeči (viz Krok 3. Přihlášení
k místnímu uživatelskému rozhraní
v prohlížeči).
4. Překonfigurujte přístupový bod.

Možná používáte
nesprávné
přihlašovací údaje
správce.

Shoda se zákony
Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro
EU, najdete na stránce https://www.netgear.com/about/regulatory/.

• Ujistěte se, že je router připojen k modemu.

Přístupový bod vyhledá firmware, stáhne jej a zahájí aktualizaci.

Na stránce komunity NETGEAR community.netgear.com můžete získat užitečné rady.

Pokud jste dosud nezměnili výchozí heslo,
zadejte text password. Uživatelské jméno
je admin. (Uživatelské jméno nelze změnit.)
Uživatelské jméno a heslo rozlišují malá a velká
písmena.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.
Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí.
Platí pouze pro zařízení využívající pásmo 6 GHz: Zařízení používejte pouze
v interiérech. Zařízení pracující v pásmu 6 GHz je zakázáno používat na ropných
plošinách, lodích, v automobilech, vlacích a letadlech, kromě případů, kdy je takové
zařízení používáno ve velkých letadlech za letu ve výšce nad 3 000 m (10 000 stop).
Je zakázáno používat vysílače v pásmu 5,925 až 7,125 GHz pro řízení systémů
bezpilotních letadel nebo komunikaci s těmito systémy.

