Obsah balení

Volné postavení

Model WAC564

Montáž na strop

Základnová stanice s krytem se používají
k různým druhům instalace, včetně volného
postavení, montáže na zeď a montáže na
strop.

Instalační příručka
Vícerežimový
přístupový bod
Insight s funkcí Instant
Mesh

Montáž na zeď

Vícerežimový přístupový bod

Pokud přístupový bod instalujete jako
kořenový nebo samostatný přístupový bod,
použijte k ethernetovému připojení do sítě
port 1.

1. Pomocí hmoždinek a šroubů připevněte
držák ke zdi.

1. Protáhněte kabely spodní částí základnové
stanice a připojte je k ethernetovým portům
a napájecímu konektoru přístupového bodu.

2. Postupujte podle bodů 1–3 v části Volné
postavení.

1. Pomocí šroubů k držáku ve tvaru písmene T
připevněte držák ve tvaru písmene T ke stropu.

(Model WAC564)

Gumové
nožičky

Kabel sítě
Ethernet

Napájecí adaptér
(liší se dle oblasti)

Šrouby
základnové
stanice

Základnová stanice

2. Připevněte držák ve tvaru písmene T k tyči
ve tvaru T, vložte do něj šroub a utáhněte jej.

2. Postavte přístupový bod na základnovou
stanici a přišroubujte jej k ní pomocí
dodaných šroubů.

3. Nasuňte základnovou stanici s připevněným
přístupovým bodem na držák na zeď tak, aby
zacvakla na místo.

3. Postupujte podle bodů 1–3 v části Volné
postavení.

Kryt základnové stanice
Držák na zeď

Hmoždinky a šrouby
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3. Připevněte kryt k základnové stanici.
Držák ve tvaru
písmene T
s pojistným
šroubem

Šrouby k držáku ve
tvaru písmene T

Stropní držák

4. Nasuňte základnovou stanici s připevněným
přístupovým bodem na držák na strop tak,
aby zacvakla na místo.

Přehled vícerežimového přístupového bodu
Instant Mesh
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3. Nastavte bezdrátové připojení s funkcí Instant
Mesh
Pomocí aplikace Insight nainstalujte vícerežimový přístupový bod s funkcí Instant Mesh jako
extender bezdrátové sítě Insight Instant Mesh.

Podpora

Tlačítko Reset

Vícerežimový přístupový bod s funkcí Instant Mesh podporuje tyto režimy: režim extenderu
(přístupový bod typu mesh extender připojený ke kořenovému přístupovému bodu), kořenový
režim (kořenový přístupový bod v síti typu mesh) a samostatný režim (běžný přístupový bod).

1. Přihlaste se do aplikace NETGEAR Insight

Rychlá bezdrátová sít 5 GHz

1.

Bezdrátová síť 2,4 GHz

Pomalá bezdrátová síť 5 GHz

Na mobilním zařízení přejděte do obchodu App Store nebo Google Play, vyhledejte výraz
NETGEAR Insight a stáhněte nejnovější verzi aplikace.

Příklad bezdrátových síťových připojení

1.
Spusťte na svém mobilním zařízení 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.

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

2. Zapněte vícerežimový přístupový bod s funkcí
Instant Mesh
Když připojíte vícerežimový přístupový bod ke zdroji napájení, napájecí kontrolka LED na zadní
straně se rozsvítí žlutě a poté zeleně. Pokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí, stiskněte
tlačítko Power On/Off.
Během instalace a nastavení se kruhový indikátor LED vícerežimového přístupového bodu
rozsvítí těmito barvami:
Bliká modrozeleně. Vyhledávání kořenových přístupových bodů.
Svítí modrozeleně. Připojování ke kořenovému přístupovému bodu s nejsilnějším signálem.
Bliká žlutě. Získávání IP adresy.
Bliká fialově. Připojeno ke cloudu Insight, probíhá aktualizace firmwaru.
Bliká červeně, zeleně a modře. Probíhá konfigurace na síťové zařízení Insight s funkcí
Instant Mesh.
Bliká modře. Konfigurace byla dokončena.
Bliká přerušovaně modře. (3 sekundy svítí, 3 minuty nesvítí) Přidáno k síti Insight Instant
Mesh a připojeno ke cloudu Insight.

K nastavení přístupového bodu můžete
použít portál NETGEAR Insight Cloud.
Portál Insight Cloud je k dispozici
předplatitelům služeb Insight Premium
a Insight Pro.
K nastavení přístupového bodu v režimu
extenderu nebo v samostatném
režimu můžete také použít rozhraní
místního prohlížeče. Podrobnější
informace naleznete v uživatelské
příručce. Uživatelskou příručku
si můžete stáhnout na adrese
netgear.com/support/product/WAC564.

Tlačítko Power On/
Off (Zapnuto/vypnuto)
a kontrolka LED napájení
Konektor
stejnosměrného
napájení

2.

Jiné metody nastavení

Přihlaste se ke stávající bezdrátové síti, k níž chcete přidat přístupový bod jako extender.
Funkce Insight Instant Mesh ve většině situací přístupový bod automaticky detekuje. Tento
proces může trvat několik minut.

2.

Pokud nebude extender automaticky detekován, použijte aplikaci Insight.
a.

V pravém horním rohu klepněte na ikonu +.

b.

Přidejte extender bezdrátové sítě s funkcí Instant Mesh (WAC564) ke svému účtu
pomocí jedné z následujících možností:

c.

•

Naskenujte čárový kód nebo QR kód.

•

Zadejte sériové číslo.

Chcete-li přidat extender bezdrátové sítě do místa v síti, řiďte se pokyny na obrazovce.

Přístupový bod fungující jako extender komunikuje s aplikací NETGEAR Insight za
účelem identifikace blízkých přístupových bodů sítě, jako je bezdrátový přístupový bod
s technologií Smart Cloud (WAC540) spravovaný aplikací NETGEAR Insight.
Když funkce Instant Mesh aplikace Insight identifikuje přístupový bod s nejsilnějším
signálem, připojí k němu váš extender.
Extender bezdrátové sítě se připojí ke kořenovému přístupovému bodu pomocí
třípásmového vysílače. K tomu se nejvíce hodí 5GHz širokopásmový zpětný provoz sítě,
který rozšiřuje základní síť a zajišťuje připojení k internetu.
Klientská zařízení se k vaší síti typu mesh připojí pomocí rychlé 5GHz sítě s předním/
zpětným provozem nebo pomocí 2,4GHz sítě s delším dosahem a předním provozem.

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.
Další informace o produktech Insight
s funkcí Instant Mesh najdete na stránce
netgear.com.

