
Powerline adaptér



Popis Powerline adaptéru
1. Průchozí elektrická zásuvka pro další spotřebiče

2. Zástrčka do elektrické sítě

3.  Tlačítko pro zapnutí a vypnutí, popřípadě 
resetování adaptéru

4. LED signalizující stav zařízení

5.  LED signalizující ethernetovou sít 

6. LED signalizující napájení

7. Vstup pro ethernetový kabel

Než začnete

Věnujte, prosím, pozornost následujícím doporučením.

• Před instalací Powerline adaptéru je zapotřebí mít nainstalovaný kabelový (Wi-Fi) modem.

• Powerline adaptéry zapojujte přímo do elektrických zásuvek. Používání prodlužovacích kabelů 
může výrazně snížit kvalitu signálu.

• V zájmu co nejkvalitnějšího připojení používejte výhradně námi poskytované Powerline adaptéry.

• K propojení Powerline adaptérů s kabelovým (Wi-Fi) modemem či s jiným zařízením používejte 
přibalené ethernetové kabely. Jestliže vám jejich délka nestačí, opatřete si delší s certifikátem 
CAT5E.

• Pokud je to možné, zapojujte adaptéry do stejného elektrického okruhu.
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Powerline adaptér – stručný průvodce



?? Výměna obrázku ??

Krok 1

Powerline adaptér zapojte do elektrické zásuvky umístěné 
co nejblíže kabelovému (Wi-Fi) modemu. Vše je připraveno 
k okamžitému použití bez nutnosti instalovat jakýkoli software.

Z bezpečnostního hlediska nejprve odpojte modem od elektrické 
sítě. Při zapojování prvního adaptéru postupujte následovně:

1. Zastrčte Powerline adaptér do elektrické zásuvky, rozsvítí 
se zelená kontrolka napájení.

2. Zapojte ethernetový kabel do vstupu na Powerline 
adaptéru.

3. Druhý konec ethernetového kabelu zapojte do kabelového 
(Wi-Fi) modemu.

4. Zapněte modem.

Nyní můžete připojit druhý Powerline adaptér, viz krok 2.
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Krok 2

Druhý Powerline adaptér zapojte do elektrické zásuvky umístěné 
co nejblíže zařízení, které chcete připojit k internetu. Vše je 
připraveno k okamžitému použití bez nutnosti instalovat jakýkoli 
software. Postupujte následovně:

1. Zastrčte Powerline adaptér do elektrické zásuvky, rozsvítí 
se zelená kontrolka napájení.

2. Zapojte ethernetový kabel do vstupu na Powerline 
adaptéru.

3. Druhý konec ethernetového kabelu zapojte do zařízení, 
které chcete připojit.

4. Zapněte zařízení připojené k Powerline adaptéru.

TIP:  Díky Powerline adaptéru snadno připojíte k internetu 
HD Mediabox umístěný daleko od modemu nebo v jiné 
místnosti. Tímto získáte chytré funkce digitální Televize,  
jako jsou zpětné zhlédnutí, videotéka či TV Archiv.
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Potřebujete pomoc?

Řešení nejčastějších problémů s Poweline adaptéry.

Zelená kontrolka napájení nesvítí.
1. Ujistěte se, že jde do zvolené zásuvky elektřina.

2. Zkontrolujte, že jste Poweline adaptér do zásuvky správně zastrčili. Nesvítí-li zelená kontrolka ani 
poté, kontaktujte, prosím, technickou podporu Klientského centra.

Kontrolka napájení bliká a zelená kontrolka nesvítí.
1. Zkontrolujte, zda je váš kabelový (Wi-Fi) modem zapnutý, a případně ho restartujte.

2. Zkontrolujte správnost zapojení ethernetového kabelu do Powerline adaptéru i do vašeho zařízení 
a případně kabel vypojte a znovu zapojte.

Zelené kontrolky napájení i připojení ethernetu svítí, ale LED signalizace stavu 
nesvítí.

1. Zkontrolujte, že je váš druhý Powerline adaptér správně zastrčený do zásuvky. Případně ho 
opětovně zapojte podle návodu.

2. Vaše Powerline adaptéry by měly být zapojeny do stejného elektrického okruhu, zkuste je zapojit 
do jiné zásuvky.

Zelené kontrolky napájení i připojení ethernetu svítí, ale LED signalizace stavu je 
oranžová nebo červená.

1. Pokud používáte prodlužovací kabel, zapojte Powerline adaptér přímo do zásuvky ve zdi 
a prodlužovací kabel připojte přes průchozí zásuvku na adaptéru.

2. Vaše Powerline adaptéry by měly být zapojeny do stejného elektrického okruhu, zkuste je zapojit 
do jiné zásuvky.

Kontaktujte nás:

www.vodafone.cz, 241 005 100 nebo 800 77 00 77 www.facebook.com/VodafoneCZ


