1. Zaregistrujte se prostřednictvím aplikace
NETGEAR Insight

1. Připojte ethernetový kabel z přepínače
PoE do portu LAN 1 na přístupovém
bodu, který se nachází vedle vstupu
pro napájení.

Port LAN 1

Pomocí aplikace NETGEAR Insight můžete vytvořit svou síť a nastavit, konfigurovat
a sledovat svůj přístupový bod. Dále můžete svůj přístupový bod zaregistrovat, aktivovat
svou záruku a získat přístup k technické podpoře.

Instalační příručka

1.

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

Kontrolka LED Power/Cloud (Napájení/Cloud) při spouštění přístupového
bodu svítí žlutě a poté se rozsvítí zeleně. Kontrolky LED sítě Wi-Fi se rozsvítí
zeleně.

Bezdrátový přístupový bod WAC505
Bezdrátový přístupový bod s technologií Smart Cloud (WAC540)
AC3000 802.11ac Wave 2 Tri Radio

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.

Insight

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

2. Připojení přístupového bodu
k přepínači PoE
Během úvodního nastavení připojte přístupový bod k síti s přístupem k internetu, abyste
jej mohli nastavit pomocí aplikace NETGEAR Insight.
Místní přístup k síti Wi-Fi

Přepínač PoE

Přístup do cloudu

Obsah balení
Model bezdrátového přístupového bodu WAC540 nebo WAC540PA

•
•
•

Stejnosměrný napájecí adaptér (pouze WAC540PA)
Sada pro připevnění na zeď a strop
Instalační příručka

•

Příručka pro připevnění na zeď a strop

Přístupový bod WAC540

Přístupový bod obdrží IP adresu ze serveru DHCP (nebo routeru, který
slouží jako server DHCP) ve vaší síti. Pokud server DHCP není součástí sítě,
přístupový bod použije svou výchozí IP adresu 192.168.0.100.

3. Nastavení přístupového bodu
1. Připojte mobilní zařízení k síti Wi-Fi přístupového bodu.

Poznámka: Informace o připojení přístupového bodu k přepínači bez PoE najdete
v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na adrese www.netgear.com/support.

•

2. Počkejte, až se přístupový bod začne napájet, a poté se připojte k síti.

Internet

Výchozí název bezdrátové sítě (SSID) je
uveden na štítku přístupového bodu.
Výchozím heslem Wi-Fi je sharedsecret.
(Doporučujeme změnit heslo sítě Wi-Fi
na nějaké bezpečnější.)
Poté, co aplikace Insight objeví
přístupový bod, můžete použít přístup
do cloudu, je-li přístupový bod připojen
k internetu.
2. Spusťte na svém mobilním zařízení
aplikaci NETGEAR Insight.
3. Klepněte na možnost LOG IN (Přihlásit se) a zadejte své přihlašovací údaje.

4. Klikněte na symbol + v pravém horním rohu pro vytvoření nové sítě/místa.

Příklady připojení

5. Pojmenujte síť a zvolte heslo správce zařízení, které bude platné u všech
zařízení přidaných do této sítě.
Pokračování na druhé straně.

6. Klepněte na možnost NEXT (Další).
7. Chcete-li přidat přístupový bod do svého účtu, použijte jednu z následujících
možností:
• Zadejte sériové číslo.
•

Naskenujte čárový kód se sériovým číslem.

•

Ve výběru typu zařízení klepněte na možnost Access Point (Přístupový
bod) a podle pokynů prohledejte síť nebo naskenujte kód QR.

Pokud se vám nedaří přístupový bod najít, dočasně pozastavte firewall,
internetové zabezpečení nebo antivirové programy. Po rozpoznání přístupového
bodu a jeho nakonfigurování nezapomeňte bezpečnostní služby opět aktivovat.
Více informací o službě NETGEAR Insight najdete na adrese
https://insight.netgear.com/#/login.

Umístění přístupového bodu

Budete vyzváni k přidání přístupového bodu do sítě.
8. Buď vyberte existující síť, nebo vytvořte novou.
Má-li přístupový bod přístup k internetu, připojí se ke službě NETGEAR Insight
Cloud. Kontrolka LED Power/Cloud (Napájení/Cloud) se rozsvítí modře.
9. Budete vyzvání k zadání názvu přístupového bodu.
Přístupový bod se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi firmwaru (je-li
to nutné). Tento proces může chvíli trvat.
Kontrolka LED Power/Cloud (Napájení/Cloud) během aktualizace firmwaru
bliká rychle žlutě.

1. Vyberte pro přístupový bod vhodné umístění.
Doporučujeme, abyste přístupový bod umístili na vyvýšené místo uprostřed
oblasti pokrytí sítě Wi-Fi. Instrukce k připevnění najdete v Příručce pro
připevnění na zeď a strop.
2. Odpojte přístupový bod a umístěte jej na místo, kde jej zpřístupníte.
3. Znovu připojte přístupový bod.

Podpora
Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách
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.

4. Připojení ověříte tak, že se připojíte z počítače nebo mobilního zařízení k síti
Wi-Fi přístupového bodu a použijete prohlížeč pro připojení k internetu.

Jiné metody nastavení
K nastavení své sítě a správě zařízení včetně předplatného můžete použít portál
NETGEAR Insight Cloud. Pro vstup do portálu Insight Cloud je vyžadováno
předplatné Premium. Při použití portálu Insight Cloud budete vyzváni k ručnímu
zadání sériového čísla zařízení, jinak jsou pokyny ke konfiguraci stejné. Více
informací o službě NETGEAR Insight najdete na adrese
https://insight.netgear.com/#/login.
Přístupový bod můžete rovněž nastavit pomocí Wi-Fi nebo ethernetového
přístupu za použití místního rozhraní pro správu v prohlížeči. Informace
o přístupu k přístupovému bodu přes místní rozhraní pro správu v prohlížeči
najdete v uživatelské příručce. Uživatelskou příručku si můžete stáhnout na
adrese netgear.com/support/product/WAC540.
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