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1 KROK: zapojení modemu !!

1)! adaptér připojte z jedné strany do zásuvky a z druhé strany do modemu, 
zdířka s označením Power!!

2)! zapněte modem (tlačítko ON) – rozsvítí se zelená kontrolka!!
3)! ethernetový kabel (kabel s širší koncovkou) zapojte jedním koncem do 

modemu, jedna ze zdířek dle vlastního uvážení s označením LAN1 a druhým 
koncem do vašeho počítače!!

4)! telefonní kabel (s užší koncovkou) zapojte jedním koncem do modemu, 
zdířka s označením DSL  a druhým koncem do internetové přípojky ve zdi!!!

2 KROK: nastavení modemu!!
1)! otevřete si libovolný internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, Firefox 

atd., smažte všechno v poli adresa a zadejte 10.0.0.138 a potvrďte 
stisknutím klávesy ENTER!!

2)! prohlížeč vás vyzve k zadání přihlašovacího jména a hesla, pokud jste si již 
dříve přihlašovací hesla nezměnili, zadejte přihlašovací jméno admin a heslo 
také admin. Přihlašte se kliknutím na OK.!!!! !!!
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!
3)! zobrazí se vám úvodní stránka webové konfigurace!
!

4)! a) v levém svislém menu zvolte položku Advanced Setup a následně WAN 
Service  !
b) na pravé straně stránky klikněte na položku EDIT v druhém řádku 
s označením ppp1 a změňte PPP Username a PPP Password dle 
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přístupového jména a hesla (tyto údaje Vám byly odeslány emailem + SMS 
zprávou)!!
(username=přístupové jméno, password=heslo) !!!
c) dále přepiště údaje v pátém řádku s označením Interval:(second) na 48 a 
šestém řádku s označením Number of retries: na 8 
potvrďte stisknutím tlačítka Next na konci stránky  

!!
5)! a) na pravé straně stránky klikněte na položku EDIT v druhém řádku 

s označením ppp0.1 a změňte PPP Username a PPP Password dle 
přístupového jména a hesla, které naleznete ve smlouvě 
(username=přístupové jméno, password=heslo)  !!
b) dále přepiště údaje v pátém řádku s označením Interval:(second) na 48 a!
šestém řádku s označením Number of retries: na 8!!
c) potvrďte stisknutím tlačítka Next na konci stránky !!!!!!!!
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3 KROK: nastavení WiFi!!

1)  a) v levém svislém menu zvolte položku Wireless!!
b) na pravé straně stránky zaškrtněte políčko Enable Wireless	  !
c) následně v šestém řádku s označením SSID smažte původní slovo a 
doplňtě WIA-ADSL	  !
d) potvrďte tlačítkem Apply/Save!!!
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2)! a) v levém svislém menu zvolte položku Wireless a následně Security !

b) na pravé straně stránky vyberte u políčka !
-! Select SSID: položku WIA-ADSL!
-! Network Authentication: WPA2 – PSK!
-! WPA/WAPI passphrase: vyplňte ručně heslo dle vašeho výběru!
-! WPA/WAPI Encryption: TKIP+AES!!
c) potvrďte tlačítkem Apply/Save!!!!
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