Začněte zde: Jaké nastavení sítě Wi-Fi požadujete?
Co máte k dispozici

Instalační příručka
Dvoupásmový přístupový bod AX1800
s připojením Wi-Fi 6
WAX204

A

B

Co požadujete

Provozní režim

Postupujte
podle části

Širokopásmové/kabelové/
DSL zařízení s technologií
Wi-Fi (router)

Doplnit domov nebo
kancelář o technologii
Wi-Fi 6.

Přepněte do režimu
přístupového bodu

Kroky 1A, 2,
3a4

Širokopásmové/
kabelové/DSL zařízení bez
technologie Wi-Fi (pouze
modem)

Doplnit domov nebo
kancelář o technologii
Wi-Fi 6 a kabelovou síť.

Nechte výchozí
režim routeru

Pouze kroky
1A, 2 a 3

Nastavit hotspot Wi-Fi 6
ve stávající síti.

Přepněte do režimu
přístupového bodu

Kroky 1B, 2,
3a4

Nastavit soukromou síť
Wi-Fi 6.

Nechte výchozí
režim routeru

Pouze kroky
1B, 2 a 3

Zásuvka pro připojení k síti
Ethernet s internetovou
službou

Krok 1. Připojte zařízení WAX204
Proveďte příslušné kroky pro požadované nastavení.

A. Máte k dispozici širokopásmové/kabelové/DSL zařízení
Internet

4.

Pokud širokopásmové, kabelové nebo DSL zařízení používá záložní baterii, vložte ji
zpět. Připojte zařízení k napájení a zapněte je.

5.

Zapněte zařízení WAX204 a zkontrolujte, zda kontrolky LED svítí.

Zásuvka
pro
připojení k
síti Ethernet
s internetovou
službou

WAX204

•

Přístupový bod NETGEAR WAX204 s připojením Wi-Fi

•

Stejnosměrný napájecí adaptér (liší se dle oblasti)

•

Kabel sítě Ethernet

•

Instalační příručka

1.

WAX204

Počítač s podporou
připojení Wi-Fi

Odpojte napájení širokopásmového, kabelového nebo DSL zařízení, ale ponechejte
zařízení připojené k zásuvce internetové služby. Pokud je zařízení vybaveno záložní
baterií, vyjměte ji.

2.

Připojte kabel sítě Ethernet ke žlutému portu WAN na zařízení WAX204.

3.

Připojte druhý konec kabelu k portu LAN na širokopásmovém, kabelovém nebo DSL
zařízení.

Spustí se Průvodce instalací.

Počítač s podporou
připojení Wi-Fi

1.

Připojte kabel sítě Ethernet ze zásuvky do žlutého portu WAN na zařízení WAX204.

2.

Zapněte zařízení WAX204 a zkontrolujte, zda kontrolky LED svítí.

2.

Vyhledejte a vyberte název sítě Wi-Fi (SSID) zařízení WAX204, který je vytištěn na
štítku přístupového bodu, a připojte počítač k síti Wi-Fi zařízení WAX204.

3.

Zadejte heslo sítě Wi-Fi, které je vytištěno na štítku přístupového bodu.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte následující úkony:
a.

Nastavte nové heslo správce (heslo místního zařízení) pro místní přihlášení a také
vyplňte bezpečnostní otázky a odpovědi.

b.

K dosažení vyšší úrovně zabezpečení můžete nastavit nový název sítě Wi-Fi (SSID)
a nové heslo sítě Wi-Fi.

c.

Pokud nastavíte nový identifikátor SSID a nové heslo sítě Wi-Fi a připojení k síti
Wi-Fi bude ukončeno, dokončete proces nastavení opětovným připojením
k zařízení WAX204 pomocí nového identifikátoru SSID a hesla sítě Wi-Fi.

d.

Pokud je dostupná nová verze firmwaru, postupujte podle pokynů pro aktualizaci
firmwaru.

Po dokončení procesu nastavení může prohlížeč znovu zobrazit bezpečnostní
varování, které můžete odmítnout.
Zobrazí se stránka přihlášení k místnímu zařízení.

Krok 2. Připojte se k síti Wi-Fi zařízení
WAX204
Na počítači podporujícím technologii Wi-Fi, který chcete připojit k zařízení WAX204,
otevřete softwarový nástroj pro správu připojení k síti Wi-Fi.

Spusťte webový prohlížeč a do pole adresy zadejte adresu http://www.routerlogin.net.
V prohlížeči se může zobrazit bezpečnostní varování, které můžete odmítnout.
Další pokyny k odmítnutí bezpečnostního varování prohlížeče naleznete na adrese
https://kb.netgear.com/000062980.

2.

Pomocná aplikace vyhledá dostupné sítě Wi-Fi v okolí.

Širokopásmové, kabelové nebo
DSL zařízení s technologií Wi-Fi
nebo bez ní

1.

B. Máte k dispozici zásuvku pro připojení k síti Ethernet
s internetovou službou

1.

Obsah balení

Krok 3. Přihlaste se k zařízení WAX204

Pokud se stránka nezobrazí, zadejte do pole adresy v prohlížeči adresu
http://www.routerlogin.net.
Poznámka: Pokud se nemůžete připojit k zařízení WAX204, vyhledejte podrobnější
pokyny v uživatelské příručce. Uživatelskou příručku si můžete stáhnout na stránce
netgear.com/support/download.
3.

Zadejte heslo místního zařízení.
Zobrazí se základní domovská obrazovka.

4.

Pokud používáte zařízení WAX204 v jiné zemi než v USA nebo Kanadě, nastavte zemi
nebo oblast použití zařízení WAX204:
a.

Vyberte možnosti Advanced > Advanced Setup > Wireless Settings
(Pokročilé > Pokročilé nastavení > Nastavení bezdrátové sítě).

b.

V nabídce Region (Oblast) vyberte zemi nebo oblast, ve které používáte zařízení
WAX204.

(Pokračování na další straně).
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Poznámka: Ujistěte se, že nastavení země odpovídá místu, kde je zařízení
používáno. Jste zodpovědní za dodržování místních, regionálních a národních
předpisů pro kanály, výkony a frekvence.
c.

5.

Zařízení WAX204 podporuje více nastavení sítě Wi-Fi a zabezpečení. Další informace
o možnostech konfigurace naleznete v uživatelské příručce.
6.

Zobrazí se základní domovská obrazovka.
2.

Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno, znovu se připojte k zařízení WAX204.

Volitelně můžete nakonfigurovat nastavení zařízení WAX204 podle vašich požadavků
na prostředí a zabezpečení.

Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení s technologií Wi-Fi: Zařízení je router.
Postupujte podle pokynů v části Krok 4. Přepněte do režimu přístupového bodu.

•

Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení bez technologie Wi-Fi: Zařízení je
s největší pravděpodobností modem. Ponechejte zařízení WAX204 ve výchozím
režimu routeru. Zařízení WAX204 je nyní připraveno k použití.

Krok 4. Přepněte do režimu přístupového bodu
Ve výchozím nastavení se zařízení WAX204 spouští v režimu routeru. Po nastavení zařízení
WAX204 je nutné změnit jeho provozní režim na režim přístupového bodu (deaktivovat
funkce routeru) pro následující uspořádání sítí:
•

Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení s technologií Wi-Fi. Vaše širokopásmové,
kabelové nebo DSL zařízení již poskytuje síť Wi-Fi (jedná se o router), ale prostřednictvím
zařízení WAX204 chcete do sítě doplnit technologii Wi-Fi 6.

•

Zásuvka pro připojení k síti Ethernet s internetovou službou. Chcete nastavit hotspot
Wi-Fi 6 ve stávající síti.

1.

Pokud ještě nejste přihlášeni k uživatelskému rozhraní (UI) zařízení WAX204 v místním
prohlížeči, postupujte následovně:
a.

Na počítači podporujícím technologii Wi-Fi, který je připojen k síti Wi-Fi zařízení
WAX204, spusťte webový prohlížeč.

b.

Do pole adresy zadejte adresu http://www.routerlogin.net.
Zobrazí se přihlašovací okno.
V prohlížeči se může zobrazit bezpečnostní varování, které můžete odmítnout.
Další pokyny k odmítnutí bezpečnostního varování prohlížeče naleznete na
adrese https://kb.netgear.com/000062980.

Zvolte možnost ADVANCED > Advanced Setup > Router / AP / Bridge Mode
(POKROČILÉ > Pokročilé nastavení > Režim routeru / přístupového bodu / mostu).
Zobrazí se stránka Router / AP / Bridge Mode (Režim routeru / přístupového bodu /
mostu).

3.

Klikněte na přepínač AP Mode (Režim přístupového bodu).

4.

Klikněte na tlačítko Apply (Použít).
Vaše nastavení jsou uložena a zařízení WAX204 je nastaveno do režimu přístupového
bodu. Zařízení WAX204 obdrží novou adresu IP, která je přiřazena stávajícím
širokopásmovým, kabelovým nebo DSL zařízením nebo stávajícímu routeru.

Zjistěte, zda je vaše širokopásmové/kabelové/DSL zařízení router, nebo modem:
•

Zadejte heslo místního zařízení.
Heslo místního zařízení je heslo, které jste zadali při prvním přihlášení k zařízení
WAX204. U hesla místního zařízení se rozlišují velká a malá písmena.

Klikněte na tlačítko Apply (Použít).
Provedené nastavení se uloží a zařízení WAX204 bude nakonfigurováno pro
novou zemi nebo oblast.

d.

c.

5.

Chcete-li se znovu připojit k uživatelskému rozhraní v místním prohlížeči, postupujte
následovně:
a.

Znovu se připojte k síti Wi-Fi zařízení WAX204.

b.

Zavřete a znovu otevřete prohlížeč.

c.

Do pole adresy zadejte adresu http://www.routerlogin.net.

Další informace naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na adrese
netgear.com/support/download.

Podpora a komunita
Na stránce netgear.com/support najdete odpovědi na otázky a možnost stáhnout
nejnovější aktualizace.
Na stránce komunity NETGEAR community.netgear.com naleznete užitečné rady.

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/.
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: Toto zařízení používejte pouze
v interiérech. Je zakázáno používat zařízení pracující v pásmu 6 GHz 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.
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