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Instalační příručka

Dvoupásmový přístupový bod pro PoE AX3600 
s připojením Wi-Fi 6
Model WAX218
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Obsah balení 

1. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu https://www.aplogin.net 
(která je totožná s adresou https://192.168.0.100). 

Zobrazí se přihlašovací stránka instalace. 

V prohlížeči se může zobrazit bezpečnostní varování, které můžete odmítnout. Více 
informací naleznete na adrese https://kb.netgear.com/000062980/.

2. Nastavte nové heslo pro správu místního zařízení a pro hlavní správcovskou síť (síť Wi-Fi 1, 
jediná bezdrátová síť povolená ve výchozím nastavení) nastavte název a nové přístupové 
heslo. 

Doporučujeme si obě hesla zapsat.

3. Přijměte smluvní podmínky společnosti NETGEAR.

4. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Vaše nastavení jsou uložena.

5. Opakujte první krok a pomocí nového hesla místního zařízení se přihlaste k místnímu 
uživatelskému rozhraní v prohlížeči.

Nyní můžete prohlížet a spravovat konfigurační nastavení přístupového bodu WAX218.

Krok 3. Přihlášení k místnímu uživatelskému rozhraní 
v prohlížeči 

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

Napájení Svítí žlutě. Přístupový bod je zapnutý.

LAN Svítí modře. Port LAN zaznamenal spojení s napájeným 
zařízením.

Bliká modře. Port LAN vysílá čí přijímá data.

2,4 GHz 
(WLAN)

Svítí modře. Vysílač pásma 2,4 GHz je v provozu bez klientů.

Bliká modře. Vysílač pásma 2,4 GHz vysílá čí přijímá data.

5 GHz (WLAN) Svítí modře. Vysílač pásma 5 GHz je v provozu bez klientů.

Bliká modře. Vysílač pásma 5 GHz vysílá čí přijímá data.
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Po zapnutí nového přístupového bodu WAX218 se aktivuje správcovská síť Wi-Fi (SSID). Pro 
potřeby instalace doporučujeme k připojení ke správcovské síti používat počítač s povolenou 
funkcí Wi-Fi. 

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů se správcovská síť vypne po 15 minutách nečinnosti. 
Pokud by k tomu při instalaci došlo, podržte tlačítko Reset po dobu 20 sekund, čímž obnovíte 
výchozí nastavení.

1. Ve svém počítači s povolenou funkcí Wi-Fi (nebo jiném zařízení s klientem Wi-Fi) spusťte 
softwarový nástroj pro správu bezdrátových připojení.

Nástroj vyhledá dostupné bezdrátové sítě v okolí.

2. Vyhledejte a vyberte správcovskou síť přístupového bodu WAX218. 

Výchozí název správcovské sítě (SSID) je uveden na štítku přístupového bodu WAX218. 
Název sítě je ve formátu „WAX218XXXXXX-CONFIG-ONLY“, kde se XXXXXX u každého 
zařízení liší (na základě posledních šesti číslic MAC adresy).

3. Zadejte výchozí heslo (síťový klíč), které je vytištěno na štítku přístupového bodu WAX218.

Váš počítač s povolenou funkcí Wi-Fi se následně připojí ke správcovské síti přístupového 
bodu WAX218. 

Krok 2. Připojení ke správcovské síti Wi-Fi  

Příklady připojení 

WAX218

Přepínač PoE+ s připojením 
2,5 Gb/s

Router

Wi-Fi klienti

Internet

Doporučujeme, abyste před použitím přístupového bodu WAX218 provedli aktualizaci na 
nejnovější verzi firmwaru.

1. Ve svém počítači s povolenou funkcí Wi-Fi spusťte softwarový nástroj pro správu 
bezdrátových připojení.

Nástroj vyhledá dostupné bezdrátové sítě v okolí.

2. Vyhledejte a vyberte hlavní SSID přístupového bodu WAX218 a zadejte heslo sítě Wi-Fi.

Nyní se můžete připojit k Internetu.

Poznámka: Pokud se k Internetu nemůžete připojit, více informací naleznete v uživatelské 
příručce netgear.com/support/download.

3. Navštivte adresu netgear.com/support/download a zadejte číslo modelu, čímž zjistíte, zda je 
pro vaše zařízení k dispozici nový firmware.

Pokud je, stáhněte soubor s firmwarem do počítače.

4. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu https://192.168.0.100. 

5. Ve správci systému vyberte možnost Firmware a zkontrolujte aktuální verzi firmwaru.

6. V sekci Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru) klikněte na možnost Choose File (Vybrat 
soubor) a vyhledejte soubor v počítači. 

7. Klikněte na možnost Upload (Nahrát). Na stránce se zobrazí průběh upgradu. 

VAROVÁNÍ: Upgrade nepřerušujte, jinak by mohlo dojít k poškození firmwaru. Nezavírejte 
tedy například prohlížeč, neklikejte na odkazy ani neotevírejte novou stránku. Nevypínejte 
přístupový bod. 

8. Jakmile bude upgrade dokončen, znovu se připojte k hlavní síti. 

Zobrazí se stránka přihlášení.

Přístupový bod WAX218 je nyní připraven k použití.

Krok 4. Připojte se k internetu a aktualizujte firmware

Přístupový bod, model WAX218

Montážní držák s otvory pro šrouby 
k montáži na pevný strop nebo na 
23,8mm profil T

Dva šrouby 
a hmoždinky pro 
montáž na strop 
nebo zeď

Poznámka: Přístupový bod WAX218 je možné napájet připojením k přepínači PoE+.

Přehled 
1 Kontrolka LED WLAN, 

5 GHz
2 Kontrolka LED WLAN, 

2,4 GHz
3 Kontrolka LED sítě LAN
4 Kontrolka LED napájení
5 Tlačítko Reset
6 Port LAN/PoE+
7 Konektor stejnosměrného 

napájení

1 2 3 4

5 6 7

WAX218

Zapojte přístupový bod WAX218 připojením portu LAN/PoE+ k přepínači PoE+, který 
zajišťuje napájení připojení 802.3at (PoE+), nebo připojte napájecí adaptér. 

Port LAN/PoE+ na přístupovém bodu WAX218 podporuje rychlost ethernetového 
připojení až 2,5 Gb/s. Na následujícím obrázku je znázorněn přepínač NETGEAR 
MS510TXPP, který podporuje rychlost 2,5 Gb/s a více. Pokud však vaše internetové 
připojení, modem či přepínač podporuje rychlost 1 Gb/s (což je běžná rychlost), bude 
připojení k síti LAN prostřednictvím přístupového bodu fungovat rychlostí 1 Gb/s.

Krok 1. Připojte a zapněte přístupový bod WAX218 

Toto zařízení musí instalovat odborný pracovník. Pracovník provádějící instalaci je 
odpovědný za dodržení místních předpisů dané země, včetně provozu v zákonem 
povolených kmitočtových kanálech a požadavků na výstupní výkon a DFS. Dodavatel ani 
prodejce nenese odpovědnost za bezdrátový provoz, který je v rozporu s předpisy nebo 
zákony. Další podrobnosti naleznete ve smluvních podmínkách a ujednáních pro zařízení.

POZOR: Podmínky

https://kb.netgear.com/000062980/
https://www.netgear.com/support/download
https://www.netgear.com/support/download


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

Na stránce komunity NETGEAR community.netgear.com naleznete užitečné rady.

Podpora a komunita 

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. Zdroj PoE je určený pouze pro 
interní připojení v budově.

Platí pouze pro zařízení využívající pásmo 6 GHz: 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.

Shoda se zákony 

2. Zarovnejte otvory na spodní straně přístupového bodu se šrouby ve zdi 
a upevněte ho ke zdi. 

1. Na zdi označte místo, kam chcete vložit dodané 
hmoždinky a následně šrouby, které od sebe musí 
být vzdálené 110 mm, a upevněte je do zdi.

Šrouby musí vyčnívat přibližně 6 mm ze zdi, aby 
na je bylo možné vložit do otvorů na spodní straně 
přístupového bodu.

110
 mm

Na spodní straně přístupového bodu se nachází dva otvory, které umožňují ho upevnit 
ke dvěma šroubům ve zdi.

Přístupový bod lze nainstalovat na pevný povrch (zeď nebo strop), na strop pomocí 
23,8mm profilu T, nebo jej volně umístit na rovný povrch.

Doporučujeme použít plochý ethernetový kabel, který se vejde do úzkého prostoru 
mezi přístupovým bodem a povrchem, na kterém je přístupový bod připevněn nebo 
umístěn.

Možnosti montáže 

Montáž na pevnou zeď 

1. Zasuňte 23,8mm držák do drážek na spodní straně přístupového bodu, dokud 
nezapadne na místo. 

Pojistný výčnělek musí být umístěn v přední části přístupového bodu.

2. Uchopte přístupový bod horní stranou dolů.

Poznámka: Pokud dosáhnete za profil T, přidržte jej jednou rukou a druhou rukou 
přidržte přístupový bod.

3. Vyrovnejte vystupující obdélníkovou část držáku s profilem T.

4. Zahákněte držák na jednu stranu profilu T. 

5. Zahákněte držák na druhou stranu profilu T, dokud se držák k profilu T neuchytí.

Montáž na profil T 
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1. Pomocí dodaných hmoždinek a šroubů upevněte 23,8mm držák skrz otvory pro 
šrouby ke stropu.  
Vystupující obdélníková část držáku musí směřovat ke stropu.

2. Uchopte přístupový bod horní stranou dolů tak, aby jeho přední strana směřovala 
k držáku.  
Poté zarovnejte drážky na spodní straně přístupového bodu s držákem.

3. Zasuňte přístupový bod do držáku, dokud nezapadne na místo.  
Pojistný výčnělek musí být umístěn v přední části přístupového bodu.

Poznámka: Chcete-li přístupový bod odjistit, zatlačte pojistný výčnělek směrem ke 
stropu a vysuňte přístupový bod z držáku.

Pojistný výčnělekPohled z boku

Montáž k pevnému stropu 

https://www.netgear.com/support/
https://community.netgear.com/
https://www.netgear.com/about/regulatory/

