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Instalační příručka

Spravovaný třípásmový multigigabitový přístupový 
bod AX6000 s připojením Wi-Fi 6 a aplikací Insight 
Model WAX630 Přístupový bod, model WAX630

Obsah balení 

POZNÁMKA: Přístupový bod WAX630 můžete napájet připojením k přepínači PoE++ 
nebo napájecím adaptérem. 

Přehled

1 Kontrolka LED 
Power/Cloud 
(Napájení/Cloud)

2 Kontrolka LED sítě 
LAN 1

3 Kontrolka LED sítě 
LAN 2

4 Kontrolka LED 
WLAN, 2,4 GHz

5 Kontrolka LED 
H WLAN, 5 GHz

6 Kontrolka LED 
L WLAN, 5 GHz

7 Konektor 
stejnosměrného 
napájení

8 Port LAN 1/PoE++

9 Port LAN 2

10 Tlačítko Reset

1. Připojte napájení a internet

Napájejte přístupový bod WAX630 připojením portu LAN 1/PoE++ k přepínači PoE++, který zajišťuje 
napájení připojení 802.3bt (60 W PoE++ na jeden port), nebo prostřednictvím napájecího adaptéru.

Zkontrolujte, že je přístupový bod připojen k internetu: 

• Pokud připojíte přístupový bod k přepínači, ujistěte se, že je přepínač připojen k internetu. 

• Pokud k napájení používáte napájecí adaptér, použijte ethernetový kabel pro připojení 
portu LAN 1/PoE++ na přístupovém bodu k routeru nebo jinému síťovému zařízení v síti 
s připojením k internetu. 

Montážní deska

Kovový držák se 
sponou, pojistný 
šroub a 4 krátké 
šroubky

3 dlouhé šrouby 
a hmoždinky pro 
montáž na stěnu
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B. Použijte aplikaci NETGEAR Insight ke konfiguraci 
přístupového bodu
1. Připojte mobilní zařízení k výchozímu identifikátoru SSID (názvu sítě Wi-Fi) přístupového bodu jedním 

z následujících způsobů:

• Naskenujte kód QR: K připojení a instalaci SSID přístupového bodu naskenujte kód QR na štítku 
přístupového bodu.

• Postup připojení ručně: Výchozí identifikátor SSID je uveden na štítku přístupového bodu 
ve formátu NETGEARxxxxxx-SETUP, kdy xxxxxx představuje 6 posledních číslic adresy MAC 
přístupového bodu. Výchozím heslem Wi-Fi je sharedsecret.

2. Spusťte aplikaci NETGEAR Insight.

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

4. Nové umístění sítě tam, kam chcete přidat přístupový bod, přidáte klepnutím na tlačítko Next (Další) 
a pak na tlačítko OK. Můžete také vybrat stávající umístění sítě.

Heslo správce zařízení, které jste zadali pro nové místo v síti, nahradí stávající heslo správce na všech 
zařízeních, která přidáte do místa v síti.

Ve většině případů aplikace Insight automaticky detekuje přístupový bod, což může trvat několik minut.

5. Pokud chcete přidat přístupový bod do umístění v síti, proveďte jednu z těchto akcí:

• Pokud je přístupový bod automaticky detekován a uveden v části Zařízení spravovatelná v aplikaci 
Insight, klepněte na ikonu přístupového bodu a pak na možnost ADD DEVICE (PŘIDAT ZAŘÍZENÍ).

• Pokud přístupový bod není automaticky detekován nebo chcete použít jiný způsob přidání 
přístupového bodu, klepněte na ikonu + v horním panelu a proveďte jednu z těchto akcí:

 - Klepněte na možnost SCAN BARCODE OR QR CODE (NASKENOVAT ČÁROVÝ KÓD NEBO 
KÓD QR) a pak naskenujte kód přístupového bodu.

A. Použijte cloudový portál aplikace NETGEAR Insight ke 
konfiguraci přístupového bodu
1. Zkontrolujte, zda je přístupový bod připojen k internetu.

2. Na počítači nebo tabletu navštivte stránku insight.netgear.com/.

3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro svůj účet NETGEAR a klikněte na tlačítko NETGEAR Sign In 
(Přihlášení k NETGEAR).

4. Pouze pokud jste uživatelem programu Insight Pro, vyberte organizaci, ke které chcete přístupový bod 
přidat.

5. Přidejte nové umístění sítě tam, kam chcete přidat přístupový bod, nebo vyberte stávající umístění sítě.

6. Klikněte na tlačítko + (Add Device) (Přidat zařízení).

POZNÁMKA: Pokud jste uživatel aplikace Insight Pro, můžete buď přidat jedno zařízení, nebo několik 
zařízení spravovaných aplikací Insight, a to tak, že nahrajete soubor CSV obsahující seznam zařízení.

7. Na vyskakovací stránce Přidat nové zařízení zadejte sériové číslo přístupového bodu a MAC adresu 
a klikněte na možnost Go (Pokračovat).

8. Poté, co síť Insight ověří, že je přístupový bod platný, máte možnost změnit jeho název. Poté klikněte na 
možnost Next (Další).

Po úspěšném přidání přístupového bodu do portálu se na stránce zobrazí potvrzení, že probíhá nastavení.

POZNÁMKA: Pokud je přístupový bod online, ale program Insight ho nemůže najít, je možné, že brána 
firewall na fyzickém místě, kde se přístupový bod nachází, může bránit komunikaci s portálem Insight 
Cloud. V takovém případě přidejte položky portu a DNS k pravidlům brány firewall pro odchozí provoz. 
Více informací naleznete na adrese kb.netgear.com/000062467.

Přístupový bod se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi firmwaru aplikace Insight a konfiguraci 
umístění aplikace Insight. To může trvat až 10 minut. Během této doby se přístupový bod restartuje.

Přístupový bod je nyní zařízením spravovaným aplikací Insight, které je připojeno ke cloudové platformě 
pro správu Insight. Pokud předtím kontrolka LED Power/Cloud (Napájení/Cloud) svítila zeleně, svítí 
modře.

Ke konfiguraci a správě přístupového bodu můžete použít cloudový portál Insight Cloud Portal nebo 
aplikaci Insight.

Port LAN PoE+ na přístupovém bodu WAX630 podporuje po připojení k zařízení s rychlostí 
2,5 Gb/s rychlost ethernetového připojení až 2,5 Gb/s v rámci vaší sítě LAN. Na předchozích 
obrázcích je znázorněn přepínač NETGEAR MS510TXUP, který podporuje rychlost 2,5 Gb/s 
a více a také napájení PoE++. Pokud vaše internetové připojení, modem, router či přepínač 
podporuje rychlost 2,5 Gb/s, internetové připojení prostřednictvím přístupového bodu bude 
také fungovat rychlostí 2,5 Gb/s. Jinak bude internetové připojení fungovat rychlostí 1 Gb/s, což 
je běžná rychlost.

POZNÁMKA: Přístupový bod obdrží IP adresu ze serveru DHCP (nebo routeru, který 
slouží jako server DHCP) ve vaší síti. Pokud síť neobsahuje server DHCP, přístupový bod 
využije výchozí IP adresu: 192.168.0.100. 

Příklady připojení pro nastavení aplikace NETGEAR Insight

Příklady připojení pro samostatné nastavení

WAX630

Přepínač PoE++ s připojením 2,5 Gb/s

Router

Wi-Fi klienti s přístupem přes 
portál Insight Cloud nebo 
aplikaci Insight

Internet

Insight cloud

WAX630

WAX630

Přepínač PoE++ s připojením 2,5 Gb/s

Router

Internet

Wi-Fi klienti

POZOR: Podmínky použití  
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.

Po spuštění a během nastavování mohou kontrolky LED na přístupovém bodu svítit těmito 
barvami:

Power/Cloud Pomalu žlutě bliká. Přístupový bod se spouští, probíhá aktualizace 
firmwaru nebo se přístupový bod pokouší získat IP adresu.

Svítí zeleně. Přístupový bod se spustil a funguje buď jako samostatný 
přístupový bod, nebo přístupový bod nalezený aplikací Insight, který 
momentálně není připojen ke cloudu Insight.

Svítí modře. Přístupový bod funguje v režimu Insight a je připojen ke 
cloudu Insight.

LAN 1 
(jedna ze 
dvou možností 
rychlosti)

Svítí nebo bliká zeleně. Port LAN 1 rozpoznává rychlost 2,5 Gb/s.

Svítí nebo bliká žlutě. Port LAN 1 rozpoznává rychlost nižší než 
2,5 Gb/s, například 1 Gb/s (což je běžná rychlost).

LAN 2 
(jedna ze 
dvou možností 
rychlosti)

Svítí nebo bliká zeleně. Port LAN 2 rozpoznává rychlost 1 Gb/s.

Svítí nebo bliká žlutě. Port LAN 2 rozpoznává rychlost od 100 do 
10 Mb/s.

2,4 GHz 
(WLAN)

5 GHz H WLAN

5 GHz L WLAN

Svítí zeleně: Vysílač pásma je v provozu bez klientů.

Svítí modře: Vysílač pásma má alespoň jednoho připojeného klienta.

Bliká modře: Vysílač pásma zpracovává provoz.

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

2. Konfigurace a správa přístupového bodu 
Vzdálená správa Insight nabízí další funkce a doplňkové služby, které nejsou dostupné 
v samostatném režimu. Nové zařízení, které lze spravovat pomocí aplikace Insight, je součástí 
balení. Podrobnější informace naleznete na následujících stránkách:

• netgear.com/business/services/insight/subscription/

• kb.netgear.com/000061848

Chcete-li provést konfiguraci a správu přístupového bodu, použijte jednu z metod v této tabulce.

A. Cloudový portál / vzdálená 
metoda

Portál NETGEAR Insight Cloud 
Viz část A. Použijte cloudový portál aplikace NETGEAR Insight ke 
konfiguraci přístupového bodu

B. Aplikace Insight / vzdálená 
metoda

Aplikace NETGEAR Insight 
Viz část B. Použijte aplikaci NETGEAR Insight ke konfiguraci 
přístupového bodu

C. Samostatný režim / místní 
metoda

Webový prohlížeč 
Viz část C. Konfigurace přístupového bodu jako samostatného ve 
webovém prohlížeči

Pokud chcete používat vzdálenou správu Insight, váš účet NETGEAR bude také vaším účtem 
Insight. Vaše přihlašovací údaje k účtu NETGEAR vám umožní přihlásit se jako uživatel Insight 
Premium nebo provést upgrade na účet Insight Pro jako uživatel Insight Pro.

Pokud ještě nemáte účet Insight, můžete si jej nyní vytvořit. 
Informace o vytvoření účtu Insight Premium nebo upgradování na účet Insight Pro naleznete na 
adrese kb.netgear.com/000044343. Pokračování na další straně.

https://insight.netgear.com/
https://kb.netgear.com/000062467/Ports-and-DNS-records-for-connection-to-Insight-cloud
http://netgear.com/support/download
https://www.netgear.com/business/services/insight/subscription/
https://kb.netgear.com/000061848/How-do-I-use-NETGEAR-s-one-year-of-Insight-included-subscription
https://kb.netgear.com/000044343/How-do-I-create-an-Insight-account


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

Na stránce komunity NETGEAR community.netgear.com můžete získat užitečné rady.
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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.

Pro zařízení používající pásmo 6 GHz: Toto zařízení používejte pouze v interiérech. Zařízení 
pracující v pásmu 6 GHz je zakázáno používat 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 
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Možnosti montáže

Přístupový bod lze buď připevnit na stěnu nebo strop pomocí 24mm spony, nebo jej můžete 
volně umístit na rovný povrch.

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

Před montáží nejprve přístupový bod nastavte a vyzkoušejte, zda se připojí k síti Wi-Fi.

Montáž přístupového bodu na sponu

1. Zasuňte sponu částečně do kovového držáku.

2. Kovový držák přiložte ke stropní liště.

3. Přitlačte sponu přes stropní lištu.

4. Pomocí pojistného šroubku zajistěte kovový 
držák na místě.

5. Pomocí čtyř krátkých šroubků upevněte 
montážní desku do spony. 

6. Před montáží zapojte do přístupového 
bodu napájecí adaptér.

Přístupový bod byl navržen tak, aby 
působil nenápadně. Proto po montáži ke 
stropu přiléhá.

 

7. Uchopte přístupový bod horní stranou dolů a připevněte jej k montážní desce.

8. Přístupový bod otočte po směru hodinových ručiček, aby zapadl do desky.

Upevnění přístupového bodu na stěnu

Demontáž přístupového bodu

1. Zamykací západku naleznete tak, že umístíte palec doprostřed kontrolek LED a druhý prst na 
opačnou stranu zařízení, přímo naproti palci.

2. Stiskněte a podržte západku, čímž dostanete zámek do odemčené polohy.

3. Otočte přístupovým bodem proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní z montážní 
desky.

Montážní deska zůstane připevněná ke sponě nebo stěně.

C. Konfigurace přístupového bodu jako samostatného ve 
webovém prohlížeči
1. Připojte svůj počítač nebo mobilní zařízení k výchozímu identifikátoru SSID (názvu sítě Wi-Fi) 

přístupového bodu jedním z následujících způsobů:

• Naskenujte kód QR: K připojení a instalaci SSID přístupového bodu naskenujte kód QR na štítku 
přístupového bodu.

• Postup připojení ručně: Výchozí identifikátor SSID je uveden na štítku přístupového bodu 
ve formátu NETGEARxxxxxx-SETUP, kdy xxxxxx představuje 6 posledních číslic adresy MAC 
přístupového bodu. Výchozím heslem Wi-Fi je sharedsecret.

2. V počítači spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte aplogin.net.

Váš prohlížeč může zobrazit bezpečnostní varování z důvodu certifikátu přístupového bodu 
podepsaného držitelem. Jedná se o běžný jev. Můžete pokračovat nebo přidat výjimku pro 
bezpečnostní varování. Více informací naleznete na adrese kb.netgear.com/000062980/.

3. Zadejte uživatelské jméno a výchozí heslo přístupového bodu. Uživatelské jméno je admin. Výchozí 
heslo je password. Uživatelské jméno a heslo rozlišují malá a velká písmena.

4. Vyberte přepínač Web-browser (Local) (Webový prohlížeč (místní)).

Zobrazí se stránka Day Zero Easy Setup (Snadné počáteční nastavení).

5. Postupujte podle pokynů na stránce Day Zero Easy Setup (Snadné počáteční nastavení) a poté klikněte 
na možnost „Apply“ (Použít).

Doporučujeme, abyste si poznamenali nové heslo správce, SSID (název sítě Wi-Fi), přístupové heslo 
k Wi-Fi a IP adresu a uložili je na bezpečném místě. 

Zobrazí se oznámení, že vaše nastavení je použito.

6. Pokud je připojení k síti Wi-Fi vašeho počítače nebo mobilního telefonu ukončeno, znovu se připojte 
k přístupovému bodu pomocí nového identifikátoru SSID a hesla sítě Wi-Fi, které jste nastavili na 
stránce Day Zero Easy Setup (Snadné počáteční nastavení).

7. Když se zobrazí přihlašovací stránka, můžete se k přístupovému bodu přihlásit pomocí nového hesla 
správce a přístupový bod nakonfigurovat. 

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

Doporučujeme registrovat přístupový bod u společnosti Netgear.

8. Pokud chcete zaregistrovat svůj přístupový bod u společnosti NETGEAR:

a. Z počítače nebo mobilního zařízení připojeného k internetu přejděte na webovou stránku 
my.netgear.com.

b. Přihlaste se ke svému účtu NETGEAR.

Pokud ještě nemáte účet NETGEAR, můžete si jej nyní vytvořit.

Zobrazí se stránka My Products (Moje produkty).

c. V nabídce vlevo vyberte možnost Register a Product (Zaregistrovat produkt).

d. Do pole Serial Number (Sériové číslo) zadejte sériové číslo přístupového bodu.

Sériové číslo obsahuje 13 číslic. Je vytištěno na štítku přístupového bodu.

e. V nabídce Date of Purchase (Datum zakoupení) vyberte datum zakoupení přístupového bodu.

f. Klikněte na tlačítko REGISTER (ZAREGISTROVAT).

Váš přístupový bod je zaregistrován na vašem účtu NETGEAR.

Na vaši e-mailovou adresu účtu NETGEAR bude odeslán potvrzovací e-mail.

POZOR: Ověřte, zda není stěna poškozena. 
Například poškození vodou může zničit 
sádrokartonové desky.

POZOR: Ujistěte se, že přístupový bod pevně držíte, aby po odpojení od montážní desky 
nespadl.

1. Umístěte montážní desku na stěnu.

2. Na zdi si označte montážní otvory.

3. Pomocí 4,7mm vrtáku vyvrtejte otvory do stěny.

4. Zatlučte jednotlivé hmoždinky měkkou paličkou do 
stěny tak, aby byly v rovině se stěnou.

5. Pomocí šroubů připevněte montážní desku ke stěně.

POZNÁMKA: Nezasouvejte šrouby do stěny bez 
hmoždinek.

6. Připojte kabely. 

7. Připevněte přístupový bod k montážní desce.

8. Přístupový bod otočte po směru hodinových 
ručiček, aby zapadl do desky.

 - Klepněte na odkaz Enter Serial Number and MAC Address (Zadat sériové číslo a MAC 
adresu) a manuálně zadejte sériové číslo a MAC adresu přístupového bodu.

6. Pokud se zobrazí výzva, zadejte název přístupového bodu a klepněte na možnost „Next“ (Další).

Přístupový bod se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi firmwaru aplikace Insight a konfiguraci 
umístění aplikace Insight. To může trvat až 10 minut. Během této doby se přístupový bod restartuje.

Přístupový bod je nyní zařízením spravovaným aplikací Insight, které je připojeno ke cloudové platformě 
pro správu Insight. Pokud předtím kontrolka LED Power/Cloud (Napájení/Cloud) svítila zeleně, svítí modře.

Ke konfiguraci a správě přístupového bodu můžete použít aplikaci Insight nebo portál Insight Cloud.

https://www.netgear.com/support
https://community.netgear.com
https://www.netgear.com/about/regulatory/
https://kb.netgear.com/000062980/
http://netgear.com/support/download
https://my.netgear.com

