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Obsah balení

• Bezdrátový přístupový bod / router

• Stejnosměrný napájecí adaptér (liší se dle oblasti)

• Kabel sítě Ethernet

• Instalační příručka

Krok 1. Připojte zařízení WAC124.

Zařízení WAC124 je současně bezdrátový router i přístupový bod. 
DŮLEŽITÉ: Ve firmwaru verze 1.0.4.2 a novějších verzích je výchozím režimem 
zařízení WAC124 režim routeru. U dřívějších verzí firmwaru je výchozím režimem 
zařízení WAC124 režim přístupového bodu. Tato instalační příručka je určena pro 
firmware verze 1.0.4.2 a novější. To znamená, že se zařízení WAC124 nejprve spustí 
v režimu routeru.
Chcete-li použít zařízení WAC124 pouze jako přístupový bod, viz Použití zařízení 
WAC124 v režimu přístupového bodu.

1. Odpojte napájení modemu, zachovejte však připojení do zásuvky internetové 
služby. (pokud je modem vybaven záložní baterií, vyjměte ji).

2. Připojte kabel sítě Ethernet ke žlutému internetovému portu na zařízení WAC124.

3. Druhý konec kabelu připojte k portu LAN na modemu.

4. Zapojte a zapněte modem (pokud je modem vybaven záložní baterií, vložte ji 
před zapnutím zpět do modemu).

5. Zapněte zařízení WAC124 a zkontrolujte kontrolky LED.

Kontrolka LED 
napájení

Kontrolka LED napájení se rozsvítí zeleně, poté zabliká 
zeleně a na konci procesu spouštění se znovu rozsvítí 
zeleně. Tento proces trvá asi 90 sekund. Pokud se 
kontrolka LED napájení nerozsvítí vůbec, stiskněte tlačítko 
Power On/Off (Zapnuto/vypnuto) na zadním panelu.

Kontrolka LED 
internetu

Po navázání připojení k internetu kontrolka LED 
internetu zabliká nebo se rozsvítí zeleně.

Kontrolka LED 
sítě Wi-Fi

Kontrolka LED sítě Wi-Fi se rozsvítí zeleně.
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Krok 2. Pomocí sítě Wi-Fi se přihlaste k zařízení 
WAC124.

Při prvním přihlášení k zařízení WAC124 se spustí nástroj Smart Setup Wizard 
a zjistí typ připojení k internetu vašeho modemu. Pro navázání připojení k internetu 
u zařízení WAC124 pravděpodobně nebudete muset zadávat žádné údaje.

Pokud je však typ připojení k internetu PPPoE, L2TP nebo PPTP nebo je k připojení 
zapotřebí statická IP adresa, zadejte podle pokynů požadované údaje. 

Po připojení k internetu zařízení WAC124 kontaktuje server NETGEAR kvůli 
registraci. 

1. Na bezdrátovém zařízení, jako je počítač s bezdrátovým připojením, smartphone 
nebo tablet, spusťte softwarový nástroj pro správu bezdrátového připojení.

Poznámka: Informace o přístupu k zařízení WAC124 z ethernetovým kabelem 
připojeného počítače najdete v uživatelské příručce, kterou si můžete 
stáhnout na stránce netgear.com/support/download/.

2. Vyhledejte a vyberte výchozí název bezdrátové sítě (SSID) zařízení WAC124 
a k této síti se připojte.

Výchozí SSID (název bezdrátové sítě) je NETGEAR-1. Výchozím heslem je 
sharedsecret.

3. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu  
http://www.routerlogin.net. 
Spustí se nástroj Smart Setup Wizard. Postupujte podle pokynů. V průběhu 
instalace můžete zadat nové heslo pro místní přihlášení a aktualizovat 
firmware, pokud je dostupná nová verze.

Poznámka: Pokud se nedaří zařízení WAC124 připojit k internetu, vyhledejte 
v uživatelské příručce informace o řešení problémů a o přihlášení k zařízení 
WAC124 bez přístupu k internetu. 

Po připojení zařízení WAC124 se zobrazí stránka NETGEAR Business.

4. Klikněte na tlačítko Login (Přihlásit se). 

Zobrazí se stránka přihlášení k účtu NETGEAR.

Poznámka: Pokud účet NETGEAR nevlastníte, klikněte na tlačítko Create 
(Vytvořit), účet si vytvořte a přihlaste se.

5. Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu NETGEAR a klikněte na tlačítko LOG 
IN (PŘIHLÁSIT SE). 

(Pokračování na další straně)

Ukázka zapojení 
routeru
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Připojení k bezdrátové síti pomocí ruční metody.

1. Spusťte softwarový nástroj pro správu připojení bezdrátových zařízení, která 
chcete připojit k zařízení WAC124.

Pomocná aplikace vyhledá dostupné sítě Wi-Fi v okolí.

2. Vyhledejte a vyberte název bezdrátové sítě (SSID) zařízení WAC124 a k této 
síti se připojte.
Výchozí SSID (název bezdrátové sítě) je NETGEAR-1. Výchozím heslem je 
sharedsecret.

Pokud jste SSID změnili, použijte nový název SSID. Pokud jste heslo změnili, 
použijte nové heslo.

Připojení k bezdrátové síti pomocí metody WPS.
Tlačítko WPS se nachází na zadním panelu zařízení WAC124. Pokud váš počítač 
nebo mobilní zařízení podporuje funkci WPS, můžete pro připojení k bezdrátové 
síti zařízení WAC124 použít metodu WPS. Viz pokyny nebo online nápověda 
k vašemu počítači nebo mobilnímu zařízení.

Použití zařízení WAC124 v režimu 
přístupového bodu.

Zařízení WAC124 lze kabelem připojit k síťovému routeru a změnit nastavení 
zařízení na režim přístupového bodu.

Po prvním přihlášení do místního rozhraní pro správu v prohlížeči se zobrazí 
stránka bezdrátového přístupového bodu zařízení WAC124. Další informace 
viz Použití zařízení WAC124 v režimu přístupového bodu.

Pokud zařízení WAC124 nechcete používat v režimu přístupového bodu, 
můžete jej nadále používat v režimu routeru a nakonfigurovat jej pro své 
prostředí. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce. 

DŮLEŽITÉ: Je-li zařízení WAC124 připojeno k internetu, je nutné k přihlášení 
použít e-mailovou adresu a heslo účtu NETGEAR. Pouze pokud zařízení WAC124 
není připojeno k internetu, lze použít jméno správce a heslo k místnímu 
přihlášení (ve výchozím nastavení password), které jste zadali v nástroji Smart 
Setup Wizard.

Krok 3. Změňte bezdrátovou síť a připojte se 
k ní.
Výchozí název bezdrátové sítě (SSID) je NETGEAR-1, viz štítek připevněný na 
zařízení WAC124. Ve výchozím nastavení poskytuje bezdrátová síť zařízení 
WAC124 zabezpečení WPA2. 

Doporučujeme změnit výchozí heslo bezdrátové sítě Wi-Fi (sharedsecret) na 
bezpečnější heslo (proveďte u všech tří názvů SSID). Podrobnější informace 
naleznete v uživatelské příručce.

1. Na domovské stránce BASIC zařízení WAC124 zvolte možnost Wireless 
(Bezdrátové připojení).

Zobrazí se stránka Wireless Network (Bezdrátová síť).

2. Zadejte název zařízení WAC124, zemi a oblast místa použití, název SSID 
a nastavte zabezpečení sítě Wi-Fi podle svých potřeb.

Poznámka: V USA a Kanadě není možné nastavit zemi ani oblast.

Poznámka: Ujistěte se, že nastavení země odpovídá místu, kde je 
zařízení používáno. Jste zodpovědní za dodržování místních, regionálních 
a národních regulací stanovených pro kanály, výkony a frekvence.

3. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).
Vaše nastavení jsou uložena.

Pro připojení bezdrátového zařízení k bezdrátové síti zařízení WAC124 můžete 
použít ruční nastavení nebo metodu WPS (Wi-Fi Protected Setup).

1. Připojte kabel sítě Ethernet ke žlutému internetovému portu na zařízení 
WAC124.

2. Druhý konec kabelu připojte k portu LAN na síťovém routeru. 

Váš síťový router musí podporovat server DHCP, aby zařízení WAC124 a jeho 
klientům přiřadil IP adresu a poskytl jim přístup k internetu.

3. Zapněte zařízení WAC124 a zkontrolujte kontrolky LED (viz tabulka na druhé 
straně).

4. Postupujte podle části Krok 2. Pomocí sítě Wi-Fi se přihlaste k zařízení 
WAC124.

5. Po prvním přihlášení do místního rozhraní v prohlížeči se zobrazí stránka 
bezdrátového přístupového bodu zařízení WAC124. 

Pokud jste se již dříve přihlásili nebo se stránka nezobrazí automaticky, 
vyberte možnost ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access Point 
(POKROČILÉ > Pokročilé nastavení > Bezdrátový přístupový bod). 

6. Zaškrtněte políčko Enable Access Point Mode (Povolit režim přístupového 
bodu) a klikněte na tlačítko Apply (Použít). 

Vaše nastavení jsou uložena a zařízení WAC124 je nastaveno do režimu 
přístupového bodu. Funkce režimu routeru zařízení WAC124 jsou 
deaktivovány.

Poznámka: Další informace o nastavení zařízení WAC124 naleznete v uživatelské 
příručce. 

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 http://kb.netgear.com/000057103.
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