Modem ZTE H168N –
automatické nastavení WiFi připojení
PŘIPOJTE SE K INTERNETU JEDNODUŠE PROSTŘEDNICTVÍM JEDINÉHO TLAČÍTKA

Jak na to?
Automatickou konfiguraci WiFi sítě provedete tlačítkem WLAN, které se nachází na boční straně modemu
(na následující ilustraci zakroužkováno). Tlačítko přidržte 2 sekundy. Během chvíle se na přední straně modemu rozsvítí
kontrolka s nápisem WLAN (druhá zprava) a WiFi síť se na vašem modemu bezpečně zaktivuje.

V této chvíli se můžete k WiFi síti připojit. Název sítě a přístupové heslo, kterým je síť zabezpečena, naleznete na štítku
nalepeném na zadní straně modemu.

Na svém počítači zapněte WiFi adaptér (přepínač nebo tlačítko), aktivujte příjem WiFi signálu a vyhledejte dostupné
bezdrátové sítě v okolí. Mezi zobrazenými sítěmi naleznete i síť vašeho modemu. Tuto síť zvolte a klepnutím na její ikonu
se k ní připojte. Během připojování vás systém vyzve k zadání správného hesla k síti. Po úspěšném vyplnění hesla vám
systém oznámí, že jste připojeni.
V případě, že WiFi na modemu nehodláte dále využívat, vypněte WiFi síť tlačítkem WLAN. Tlačítko znovu přidržte po
dobu 2 sekund, dokud nezhasne kontrolka s nápisem WLAN (druhá zprava). Jakmile se tak stane, WiFi síť bude vypnutá.
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Pokud se vám připojení nezdařilo, zavolejte na O2 Linku 800 02 02 02
nebo navštivte nejbližší O2 Prodejnu, kde vám poradí O2 Guru.

Jak zapojit internet a O2 TV
KROK ZA KROKEM
Technický talent ani cizí pomoc nepotřebujete. S naším návodem zapojí
internet i O2 TV každý.

CO NAJDETE V BALÍČKU
• Pokud jste si objednali Internet na doma, váš samoinstalační balíček obsahuje modem.
• Pokud jste si objednali Internet na doma a O2 TV, váš samoinstalační balíček obsahuje
modem a set-top box.
• P
 okud jste si objednali pouze O2 TV a Internet na doma už máte z dřívějška,
váš samoinstalační balíček obsahuje set-top box.
Podrobný soupis obsahu jednotlivých balíčků najdete uvnitř tohoto návodu.

tip

U všech kabelů, které budete zapojovat, je jedno,
který konec použijete. Oba konce jsou stejné.

Pevná linka
POKUD NEMÁTE PEVNOU LINKU, PŘESKOČTE K BODU 3.
1. Pokud používáte pevnou telefonní linku, odpojte z telefonní zásuvky na zdi kabel, kterým je telefon se zásuvkou propojený.
2. Konec kabelu A , který jste odpojili z telefonní zásuvky, zapojte do rozbočovače do vstupu, jenž je označen jako PHONE.

Internet
POKUD UŽ MÁTE INTERNET ZAPOJENÝ A PŘIPOJUJETE JEN O2 TV, PŘESKOČTE K BODU 7.
3. Z balení modemu vyndejte zelený kabel

B a zapojte ho do rozbočovače do vstupu, který je označen LINE.
Druhý konec zeleného kabelu zapojte do telefonní zásuvky C .

4. Z balení modemu vyndejte červený kabel

D a zapojte ho do rozbočovače do výstupu, který je označen MODEM.
Druhý konec červeného kabelu zapojte do modemu do vstupu označeného DSL. Najdete ho na zadní straně modemu
a je označen šedě E .

5. Z balení modemu vyndejte černý kabel a zapojte ho zezadu do modemu do výstupu označeného LAN1 nebo LAN3
nebo LAN4 F . Druhý konec kabelu zapojte do počítače.

!

Pro připojení počítače nepoužívejte vstup označený LAN2. Ten je určen pro set-top box.

6. Zapojte napájecí zdroj z balení modemu do elektrické zásuvky a druhý konec do modemu do vstupu označeného
POWER G . Nakonec modem zapněte tlačítkem ON/OFF H . Asi za minutu se modem připojí k internetu. Následně
vyzkoušejte, zda se vám na počítači načítají internetové stránky. Pokud nebudete dále zapojovat O2 TV, máte hotovo.
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Pokud si chcete vytvořit domácí WiFi síť a připojit se k internetu bezdrátově, postupujte podle návodu
na poslední straně.

O2 TV
7. Pro zapojení O2 TV vyndejte z balíčku žlutý kabel a připravte si set-top box. Žlutý kabel zapojte do modemu do
výstupu s označením LAN2 I . Druhý konec kabelu zapojte do set-top boxu do vstupu označeného ETHERNET J .

8. Při propojení set-top boxu s televizí máte na výběr mezi HDMI a SCART kabelem. Pokud má vaše televize HDMI vstup,
využijte jej pro kvalitnější obraz.
a) HDMI kabel zapojte do set-top boxu do HDMI vstupu K . Druhý konec kabelu zapojte do televize.
b) Pokud vaše televize nemá HDMI vstup, použijte SCART redukci a AV/RCA kabel. Do set-top boxu zapojte
AV/RCA kabel do výstupu označeného AV OUT L a druhý konec zapojte podle barev (červená, bílá a žlutá) do
SCART redukce M . Tuto redukci následně zapojte do televize.
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Někdy je AV/RCA kabel se SCART redukcí už propojený, zapojení tak bude jednodušší.

9. Jako poslední vyndejte z balení napájecí zdroj. Zapojte ho do elektrické zásuvky a druhý konec do set-top boxu
do vstupu označeného DC 12V-1.0A nebo POWER N . Přibližně za minutu se set-top box připojí k internetu a na
obrazovce televize se objeví menu O2 TV. Od té chvíle můžete začít službu O2 TV využívat naplno.

tip

Pokud zapojujete druhou O2 TV, podívejte se
na http://www.o2.cz/osobni/o2tv-multi/, a dozvíte se více.
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Set-top box s příslušenstvím

EKT HD – set-top box – model DID7006mTF

Šedý ethernetový kabel (10 m)

HDMI kabel
(1,5 m)

Napájecí zdroj

TRRS/RCA kabel
(TRRS 3,5 mm/RCA)

SCART redukce
(RCA/SCART)

Dálkový ovladač

2 ks AAA baterií

