Návod na jednoduchou a rychlou instalaci modemu TP-Link

Máte už modem?

Připojte hardware
V případě, že nepotřebujete telefonní služby, připojte modem router přímo do telefonní zdířky přibaleným telefonním kabelem.
Poté pokračujte kroky 3 a 4 pro dokončení připojení hardwaru.
El. zásuvka

Telefonní zdířka

Jestliže už máte modem nebo jste připojeni k internetu
přímo z ethernet přípojky ve zdi, můžete přepnout do režimu
Bezdrátový router. Postupujte podle následujících kroků.
1 Připojte svůj počítač k routeru (LAN 1/2/3 port) pomocí
kabelového nebo bezdrátového připojení.
Poznámka: SSID (jména sítí) a heslo k bezdrátové síti jsou uvedena
na výrobním štítku výrobku.
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2 N
 akonfigurujte modem router pomocí webového
prohlížeče.
A Spusťte webový prohlížeč a vložte adresu
http://tplinkmodem.net nebo 192.168.1.1.
Poznámka: V případě, že se přihlašovací stránka neobjeví,
prostudujte FAQ > Q1.

3 Zapněte modem router
http://tplinkmodem.net
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4 Počkejte 2 minuty, až budou LED diody Power a DSL
Telefon (volitelný)
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svítit a nebudou blikat. Pokud je na modemu pouze
jedna LED dioda, počkejte, až bude dioda blikat pomalu.

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu.	Poznámka: Pokud je stav LED diod odlišný, přečtěte si FAQ> Q2.

Konfigurace přes webový prohlížeč
1 Připojení vašeho počítače k modem routeru kabelem
či bezdrátovým připojením.
Připojení kabelem
Připojte svůj počítač do LAN (nebo 1/2/3/4) portu použitím
ethernetového kabelu.
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Bezdrátové připojení
Připojte se bezdrátově použitím SSID (jméno sítě) a hesla
bezdrátového připojení (Wireless Password), které jsou
uvedeny na štítku zespodu modem routeru.

2 Konfigurace modem routeru přes webový prohlížeč.
A Spusťte webový prohlížeč a jděte na adresu
http://tplinkmodem.net nebo 192.168.1.1.
Poznámka: V případě, že se přihlašovací stránka neobjeví,
prostudujte FAQ > Q1.

B V
 ytvořte heslo pro budoucí příhlášení nebo pro některé
routery použijte admin jako uživatelské jméno a heslo,
případně heslo uvedené na štítku zespodu modemu..
C Jděte na stránku Pokročilé> Provozní režim
(Advanced>Operation Mode) a přepněte do režimu
Bezdrátový router (Wireless Router Mode). Počkejte,
dokud se nedokončí restart.
3 P
 řipojte modem k portu LAN4/WAN na routeru pomocí
ethernet kabelu a počkejte.
Modem
DSL

http://tplinkmodem.net
http://tplinkmodem.net

WPS

WiFi
ON/OFF

RESET

DSL

WPS

WiFi
ON/OFF

LAN1

RESET

LAN2

LAN1

LAN3

LAN2

LAN3

LAN4/WAN
LAN4/WAN

POWER

POWER
POWER
ON/OFF

POWER
ON/OFF

Síťový
adaptér

Ethernetový kabel

http://tplinkmodem.net

B Vytvořte heslo pro budoucí příhlášení nebo pro některé
routery použijte admin jako uživatelské jméno a heslo,
případně heslo uvedené na štítku zespodu modemu.
C Jděte na stránku Rychlé nastavení (Quick Setup)/Rychlý
start (Quick Start) a postupujte přesně podle pokynů pro
prvotní konfiguraci.
 Nyní si můžete užít váš internet.

4 J děte na Základní>Internet (Basic>Internet) pro dokončení
nastavení.
 Nyní si můžete užít váš internet.
Pro pokročilé nastavení si prostudujte Uživatelský průvodce
na oficiálních stránkách TP-Link www.tp-link.com.

FAQ (často kladené otázky)

Q2. Co mám dělat, pokud stav LED diod není správný?
A1. Zkontrolujte vaše kabely a ujistěte se, že jsou zapojeny
správně, telefonní linky a síťový adaptér nevyjímaje.
A2. Vraťte modem router do původního výrobního
nastavení.
A3. Vyjměte DSL splitter, modem router zapojte přímo do
telefonní zástrčky a poté překonfigurujte modem router
podle instrukcí uvedených v tomto Průvodci rychlou
instalací.
A4. Kontaktujte svého poskytovatele internetu, jestli je
DSL linka v pořádku.
A5. V případě, že jste vyzkoušeli všechna výše uvedená
doporučení a problém přetrvává, kontaktujte naši
technickou podporu.
Q3. Co mám dělat v případě, že se nemohu připojit
k internetu?
A1. Ujistěte se, že jsou telefonní a ethernetové kabely
zapojeny správně.
A2. Zkuste se přihlásit na stránku webové správy modem
routeru použitím standardní adresy http://tplinkmodem.net.
V případě, že je to možné, zkuste následující odpovědi.
V případě, že ne, změňte nastavení svého počítače tak, aby
získal IP adresu z modem router automaticky.

Q4. Co mám dělat v případě, že zapomenu heslo?
• Heslo na stránku webové správy:
A. Viz FAQ > Q5 pro resetování routeru a poté vytvořte
heslo pro budoucí příhlášení nebo pro některé routery
použijte admin jako uživatelské jméno a heslo, případně
heslo uvedené na štítku zespodu modemu.
• Heslo bezdrátové sítě:
A1. Původní heslo bezdrátového připojení (PIN) je uvedeno
na výrobním štítku modem routeru.
A2. V případě, že původní heslo bylo změněno, přihlaste
se na stránku webové správy routeru pro obnovení nebo
resetování vašeho hesla k bezdrátové síti.

Aplikace TP-Link Tether poskytuje jednoduchý a intuitivní
způsob pro přístup a správu routeru. Můžete blokovat
nevítané zařízení, nastavit rodičovskou kontrolu,
konfiguraci bezdrátové sítě a další.
Naskenujte QR kód pro stažení aplikace
TP-Link Tether z Apple App Store nebo
Google Play. Poznámka: Některé routery/
DSL modemy nepodporují Tether. Před
stahováním zkontrolujte prosím popis
aplikace.

Q5. Jak vrátím modem router do jeho původního
výrobního nastavení?
A1. Při zapnutém modem routeru stiskněte a držte tlačítko
RESET na modem routeru, dokud se zřetelně nezmění
rozsvícení LED kontrolek. Poté tlačítko pusťte.
A2. Přihlaste se na stránku webové správy modem routeru
a jděte na stránku správy systému pro obnovení nastavení
modem routeru.
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Q1. Co mám dělat, když se neobjeví přihlašovací
stránka?
A1. V případě, že je počítač nastaven na stálou nebo fixní
IP adresu, změňte nastavení tak, abyste získali IP adresu
z modem routeru automaticky.
A2. Ověřte, jestli je adresa http://tplinkmodem.net
správně zadána ve webovém prohlížeči, a stiskněte Enter.
A3. Použijte jiný webový prohlížeč a zkuste to znovu.
A4. Restartujte váš modem router a zkuste to znovu.
A5. Zakažte a povolte aktivní síťový adaptér.

Aplikace Tether
A3. Poraďte se se svým poskytovatelem internetu
a ujistěte se, že všechny VPI/VCI (nebo VLAN ID), druh
připojení, uživatelské jméno k účtu a heslo jsou správná.
V případě, že nejsou, opravte nastavení a zkuste to znovu.
A4. Vraťte modem router do původního výrobního
nastavení a překonfigurujte modem router podle pokynů
v tomto Průvodci rychlou instalací.
A5. V případě, že jste vyzkoušeli všechna výše uvedená
doporučení a problém přetrvává, kontaktujte naši
technickou podporu.

