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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 Pokročilé nastavení a následně 

WAN služby!
b) na pravé straně stránky klikněte na položku Upravit v prvním řádku s 

označením ppp0.1, neměňte žádné údaje a stiskněte Další.!!!!!
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c) změňte PPP uživatelské jméno a PPP heslo (tyto údaje Vám byly 
odeslány emailem + SMS zprávou) a pokračujte stisknutím tlačítka Další!
d) v žádném dalším okně nic neměňte a pomocí tlačítka Další se proklikejte 
až na Nastavení WAN – Shrnutí, kde potvrďte stisknutím tlačítka Uložit/
Použít !

e) stejně postupujte i u druhého řádku ppp1.1!!!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!
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3 KROK: nastavení WiFi!!
1) a) v levém menu zvolte položku Pokročilé nastavení a následně Bezdrátové 

připojení!!
b) na pravé straně stránky zaškrtněte políčko Povolit bezdrátovou síť	  !
c) následně v tabulce u prvního zaškrtnutého řádku změňte kolonku SSID na  
WIA-ADSL!!

d) potvrďte stisknutím Uložit/Použít	  !!!!
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2)! a) v levém menu zvolte v položce Bezdrátové připojení možnost 

Zabezpečení!!
b) na pravé straně stránky vyberte u políčka:!
-! Zvolit SSID: položku WIA-ADSL!
-! Síťová autentifikace: WPA2-PSK!
-! WPA/WAPI heslo: vyplňtě ručně heslo dle Vašeho výběru!
-! WPA/WAPI enkrypce: TKIP+AES!!

c) potvrďte stisknutím Uložit/Použít!!!!!!!!!!!!

! ! �                                                                                                                                              5


