
Obraťte, prosím, na druhou stranu           . 

 
Ruckus Multimedia Wireless 2825/2111  

Rychlá instalační příručka 
 

 

Obsah balení 

Ruckus 2825 Wireless Multimedia Router; napájecí zdroj; Ethernetový kabel (konektory RJ45); CD s dokumentací;  
Ruckus 2111 Wireless Multimedia Adapter; napájecí zdroj; Ethernetový kabel (konektory RJ45); CD s dokumentací; rychlá 
instalační příručka (tento dokument) 
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Postup zapojení 
 

1. Připojte WAN port routeru Ruckus 2825 k příslušnému z LAN portů vašeho xDSL modemu pomocí přiloženého 
Ethernetového kabelu. 

2. Připojte WAN port adaptéru Ruckus 2111 k příslušnému portu vašeho Set-Top-Boxu. 
3. Zkontrolujte zda Dioda Wireless na routeru Ruckus 2825 svítí zeleně. 

Pokud ano – je za řízení připraveno k provozu. 
Pokud ne - Dioda Wireless na routeru Ruckus 2825 svítí jantarově, je nutné provést konfiguraci pro     
spárování zařízení Ruckus MWR VF2825 (router) a MWA VF2111 (adaptér) .  Pro provedení konfigurace 
se řiďte přiloženým návodem Jednoduchá konfigurace Ruckus MWR VF2825 a MWA VF2111, který je 
dostupný na CD. 
Pozn. V případě, že se VF2825 zresetuje do „factory default“ pomocí reset tlačítka ztratí se i informace o spárování. 
Důvodem je například možnost vytvoření páru v případe poškození jednoho z nich.  

 
Umístn ění  
 
Pro nejlepší umístnění vašeho přístroje Ruckus 2825 doporučujeme dodržet následující pokyny: 
 
Výběr správného místa 
 
Váš 2825 by měl být umístněn: 

• Nedaleko od středu místnosti aby pokryl co největší plochu.. 
• Na poličce nebo jiném vyvýšeném místě odkud jsou ostatní bezdrátové přístroje na dohled. 
• Dál od jiných zdrojů elektromagnetických vln (jako jsou např. mikrovlnné trouby nebo bezdrátové telefony). Z důvodu 

omezení rušení  
• Dál od rozměrných kovových ploch jako jsou obrazy nebo zrcadla. 
• Dál od rozměrných fyzických překážek jako jsou části nábytku apod. 

 
 



Využití LED Indikátoru kvality signálu na výb ěr umístn ění s nejlepším p říjmem  
 
Bezdrátový přenos je citlivý na rušení způsobené jinými elektrickými přístroji i na fyzické překážky ve formě nábytku. Při výběru 
nejlepšího místa pro umístnění vysílačů i přijímačů je možné využít Indikátor kvality signálu. Pokud tato LED dioda stabilně svítí 
na zeleno je to znak dobré kvality přijímaného signálu. 

 

Význam LED diod 

Vrchní dioda (jen Ruckus 2825) 
• Všechny LED svítí  -  2825 startuje. 
• Blikání ve směru hodinových ručiček  -  Ruckus 2825 vyhledává okolní wifi zařízení . 
• Zelená LED náhodně bliká  -  LED indikuje která anténa je aktivní. 

Dioda napájení     
• Zelená  -  Ruckus 2825/2111.je správně napájen 
• Nesvítí  -  Ruckus 2825/2111 není napájen. 

Dioda WAN připojení   <���> 
• Žlutá  -  WAN port rozpoznal připojení rychlostí 10 Mbps. 
• Žlutá (bliká)  -  Data jsou přenášena připojením 10 Mbps. 
• Zelená  -  WAN port rozpoznal připojení rychlostí 100 Mbps. 
• Zelená (bliká)  -  Data jsou přenášena připojením 100 Mbps  
• Nesvítí  -  Není spojení. 

Dioda Wireless    
• Jantarová  -  Jedno nebo více WLAN rozhraní je aktivní ale stanice nejsou připojeny (spárovány). 
• Zelená  -  Stanice je připojená k WLAN (home WLAN nebo service provider WLAN). 
• Nesvítí  -  WLAN je vypnuto 
 

Indikátor kvality signálu   � 
• Zelená svití  -  dobrá kvalita signálu na service provider WLAN rozhraní. Ukazuje kvalitu připojení adaptéru s 

nejslabším připojením na základě výpočtu RSSI na service provider WLAN rozhraní. 
• Zelená bliká  -  Hraniční kvalita přijímaného signálu na service provider WLAN interface. Ukazuje kvalitu připojení 

adaptéru s nejslabším připojením na základě výpočtu RSSI na service provider WLAN rozhraní Střídavě bliká 
zelená/červená -  Minimální kvalita přijímaného signálu na service provider WLAN rozhraní. Ukazuje kvalitu připojení 
adaptéru s nejslabším připojením na základě výpočtu RSSI na service provider WLAN rozhraní. 

• Červená  -  chyba hardware 
• Nesvítí  -  nenalezena žádná stanice komunikující se service provider WLAN rozhraním. 

Bezpečnostní pokyny 

• Používejte pouze napájecí zdroj dodaný s tímto zařízením. Zapojujte dodaný napájecí zdroj pouze k elektrické síti se 
shodným napětím uvedeným na typovém štítku zdroje. 

• Na šňůře napájecího zdroje nesmí nic ležet. Nepokládejte šňůru na místo, kde by po ni mohl někdo chodit. 
• Zařízení nepoužívejte, pokud je část kabelu, zástrčka nebo zásuvka poškozena. 
• Přístroj nerozebírejte ani nevyměňujte žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu 

elektrickým proudem. 
• Chraňte přístroj před přímým stykem s kapalinami, před přímým slunečním žárem a jinými zdroji vysokých teplot. 
• Používejte pouze originálně dodané, případně jiné schválené telekomunikační kabely, předejdete tím riziku vzniku 

požáru. 
• Před čištěním přístroj odpojte od napájecího zdroje (i od jiných přístrojů). Na čištění používejte vlhký hadřík. 

Nepoužívejte tekuté ani rozprašovací prostředky. 
• Pokud nastala některá z dále uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a kontaktujte kvalifikovaného servisního 

pracovníka: 
o do přístroje vnikla tekutina 
o elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo roztřepená 
o přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen 
o přístroj nefunguje normálně 

Záruční a pozáru ční servis 

• Záruční servis vyřizujte, prosím, přímo s prodejcem nebo poskytovatelem služby, u kterého jste přístroj zakoupil/a. 
• Pozáruční servis zajišťuje: atlantis datacom spol. s r.o. 

  Žirovnická 2389 
 106 00 Praha 10 

 
Dovozce atlantis datacom spol. s r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Ruckus jsou ve shodě se základními 
požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a lze provozovat v České 
republice v souladu s VO-R/12/08.2005-34 vydaným ČTU. 


