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Bezpečnostní pokyny                                   

Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě přečtěte, protože obsahují důležité informace ke 

správnému a bezpečnému použití tohoto bezdrátového zařízení. 

 

Zařízení nezapínejte, jestliže je jeho použití zakázáno nebo může 

způsobit rušení nebo ohrožení. 

 

Řiďte se pravidly a předpisy v nemocnicích a lékařských zařízeních. 

Zařízení vypněte v blízkosti lékařských přístrojů. 

 

Zařízení vypněte v letadle. Zařízení může způsobit rušení řídicích 

signálů letadla. 

 

Zařízení vypněte v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. 

Zařízení může ovlivnit fungování těchto zařízení. 

 

Nepokoušejte se zařízení ani jeho příslušenství rozebírat. Zařízení smí 

servisovat nebo opravovat jen kvalifikované osoby. 

 

Zařízení ani jeho příslušenství neukládejte do nádob se silným 

elektromagnetickým polem. 

 

Do blízkosti zařízení neumísťujte magnetická paměťová média. Záření 

vysílané zařízením může smazat data, která jsou na nich uložená. 

 

Zařízení nedávejte na místo s vysokou teplotou ani na místo 

s hořlavým palivem, jako je například čerpací stanice. 

 

Zařízení a jeho příslušenství používejte a uchovávejte mimo dosah 

dětí. Nedovolte, aby děti mohly toto zařízení používat bez dozoru. 

 

Používejte jen schválené nabíječky, jinak by mohlo dojít k výbuchu. 

 

Při použití zařízení se řiďte příslušnými zákony a předpisy. Při použití 

zařízení dodržujte zákony a práva na ochranu soukromí ostatních 

osob. 

Doporučujeme zařízení používat jen v prostředí o teplotě v rozsahu -20 ℃ až 55 ℃ 

a při vlhkosti v rozmezí 10 až 80 %. Zařízení uchovávejte v prostředí s teplotou 

v rozsahu -40 ℃ až 85 ℃ nebo při vlhkosti v rozmezí 5 až 95 %. 
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1. Přehled                                                

Toto zařízení umožňuje sdílet zabezpečené širokopásmové připojení k internetu za 

použití rozhraní Wi-Fi. Můžete připojit většinu zařízení s podporou rozhraní Wi-Fi 

(např.: smartphone, tablet, notebook atd.). Než začnete zařízení používat, tento 

dokument si pozorně přečtěte a zajistěte, aby bylo zařízení správně a bezpečně 

používáno.  

1.1 Systémové požadavky 

S tímto zařízením je třeba používat zařízení s podporou připojení Wi-Fi (podpora 

rozhraní Wi-Fi 802.11 a/b/g/n) a webový prohlížeč.  

Počítač musí splňovat požadavky směrovače. V opačném případě to bude mít 

nepříznivý vliv na výkon zařízení. 

Položka Požadavek 

Procesor Pentium 500 MHz nebo vyšší 

Paměť 128 MB paměti RAM nebo více 

Pevný disk 50 MB volného místa 

Operační 

systém 

 Windows: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 

 Mac: Max OS X  

Rozlišení 

displeje 
1 028 x 768 pixelů nebo více 

Prohlížeč 

 Internet Explorer 7.0 nebo novější verze 

 Firefox 10.0 nebo novější verze 

 Opera 10.0 nebo novější verze 

 Safari 5.0 nebo novější verze 

 Chrome 16.0 nebo novější verze 

 

                                                                                                                        

1.2 Připojení v režimu Wi-Fi 

Výchozí SSID a klíč Wi-Fi naleznete na nálepce na spodní straně zařízení. 

Krok 1: Ve správci připojení Wi-Fi v zařízení s podporou rozhraní Wi-Fi vyberte 

síťový název (SSID). 

 V počítači se systémem Windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu 

Bezdrátové připojení k síti na hlavním panelu a vyberte možnost Zobrazit 

dostupné sítě. Ze seznamu dostupných sítí vyberte SSID. 
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 V počítači Mac: Vyberte možnosti Předvolby systému -> Síť -> AirPort. Klikněte 

na možnost „Upřesnit“ a ze seznamu dostupných sítí vyberte příslušný název 

SSID. 

 V zařízení iOS: Nastavení -> Wi-Fi. V dostupných sítích vyberte požadované 

SSID. 

 V zařízení Android: Nastavení -> Nastavení bezdrátového připojení -> Nastavení 

Wi-Fi. V dostupných sítích vyberte požadované SSID. 

Krok 2: Po zobrazení výzvy k zadání bezpečnostního kódu zadejte kód připojení 

Wi-Fi. 

 

1.3 Přihlášení 

Spusťte prohlížeč a zadejte adresu http://192.168.1.1. Otevře se hlavní stránka.  

Výchozí přihlašovací heslo je admin. Zadejte správné heslo a potom klikněte na 

možnost Přihlásit se. Po ověření hesla se můžete přihlásit na stránku pro webovou 

správu. 

 

2. Domů                                              

2.1 Stav 

Po úspěšném přihlášení se zobrazí stavová stránka jako výchozí stránka. 

 

2.1.1 Internet 

Chcete-li zobrazit stav připojení k internetu, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Domů > Stav > Internet. 

2. Zobrazí se stav připojení k internetu: stav karty SIM, stav připojení, název sítě, typ sítě, 

název profilu, adresa IPV4, adresa IPV6. 

 

2.1.2 LAN 

Chcete-li zobrazit stav připojení k síti LAN, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Domů > Stav > LAN. 

2. Zobrazí se stav připojení k síti LAN: stav připojení, adresa IP, adresa MAC, server 

DHCP. 

 

2.1.3 WLAN 

Chcete-li zobrazit stav připojení k síti WLAN, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Domů > Stav > WLAN. 

http://192.168.1.1/
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2. Zobrazí se stav připojení k síti WLAN: frekvence sítě WLAN, SSID, vysílání SSID, 

zabezpečení, připojení uživatelé, adresa MAC. 

 

2.2 Průvodce nastavením 

Průvodce nastavením vám pomůže s konfigurací nejdůležitějších nastavení směrovače. 

Směrovač bude mít po dokončení konfigurace přístup k internetu.  

Při konfiguraci směrovače proveďte následující kroky: 

1. Po kliknutí na možnost Průvodce nastavením můžete nastavit parametry související 

s připojením k síti a internetu. 

2. Kliknutím na tlačítko Další můžete zobrazit a nastavit parametry související se sítí 

WLAN, například režim sítě WLAN, SSID a skrytí vysílání SSID. 

3. Kliknutím na tlačítko Další můžete zobrazit a nastavit parametry související se 

zabezpečením sítě WLAN. 

4. Po kliknutí na tlačítko Další můžete zkontrolovat předchozí nastavení.  

5. Kliknutím na tlačítko Dokončit použijete provedená nastavení. 

 

2.3 Statistiky 

V této nabídce si můžete prohlédnout veškeré statistiky. 

 

2.3.1 Internet 

Chcete-li zobrazit statistiky připojení k internetu, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Domů > Statistiky > Internet. 

2. Zobrazí se různé statistiky připojení k internetu, objem odeslaných a stažených dat, 

trvání stavu online atd. 

 

2.3.2 LAN 

Chcete-li zobrazit statistiky připojení k síti LAN, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Domů > Statistiky > LAN. 

2. Zobrazí se různé statistiky připojení k síti LAN: počet bajtů, počet paketů, počet 

chybných paketů a počet zahozených paketů při odesílání a příjmu na portech LAN 1 

a LAN 2. 

 

2.3.3 WLAN 

Chcete-li zobrazit statistiky připojení k síti WLAN, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Domů > Statistiky > WLAN. 

2. Zobrazí se různé statistiky připojení k síti WLAN: počet bajtů, počet paketů, počet 

chybných paketů a počet zahozených paketů při odesílání a příjmu na portech WLAN. 
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3. Služby                                             

3.1 Zprávy SMS 

Tato funkce umožňuje číst, odesílat a přijímat zprávy SMS pomocí směrovače. 

 

3.1.1 Příchozí 

Chcete-li zobrazit doručené zprávy SMS, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Služby > SMS > Příchozí. 

2. Zobrazí se seznam přijatých zpráv SMS, který můžete spravovat. 

3. Zaškrtněte políčko přijaté zprávy SMS a kliknutím na tlačítko Odstranit vymažte 

zprávu ze seznamu. 

4. Chcete-li napsat novou zprávu SMS, klikněte na možnost Nová zpráva. 

5. Kliknutím na zprávu SMS si můžete přečíst její obsah v úplném zobrazení. Zprávy 

SMS můžete předat nebo odstranit kliknutím na příslušné tlačítko. 

 

3.1.2 Odchozí 

Chcete-li zobrazit odeslané zprávy SMS, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Služby > SMS > Odchozí. 

2. Zobrazí se seznam odeslaných zpráv SMS, který můžete spravovat. 

3. Zaškrtněte políčko odeslané zprávy SMS a kliknutím na tlačítko Odstranit vymažte 

zprávu ze seznamu. 

4. Chcete-li napsat novou zprávu SMS, klikněte na možnost Nová zpráva. 

5. Kliknutím na zprávu SMS si můžete přečíst její obsah v úplném zobrazení. Zprávy 

SMS můžete předat nebo odstranit kliknutím na příslušné tlačítko. 

 

3.1.3 Koncept 

Chcete-li zobrazit koncepty zpráv SMS, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Služby > SMS > Koncepty. 

2. Zobrazí se seznam konceptů zpráv SMS, který můžete spravovat. 

3. Zaškrtněte políčko konceptu zprávy SMS a kliknutím na tlačítko Odstranit vymažte 

zprávu ze seznamu. 

4. Chcete-li napsat novou zprávu SMS, klikněte na možnost Nová zpráva. 

5. Kliknutím na zprávu SMS si můžete přečíst její obsah v úplném zobrazení (stejné jako 

při psaní nové zprávy). Zprávy SMS můžete odeslat nebo uložit kliknutím na příslušné 

tlačítko.  

 

3.2 Hovory 
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Tato funkce umožňuje zobrazit seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů. 

 

3.2.1 Příchozí hovor 

Chcete-li zobrazit seznam příchozích hovorů, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Služby > Hovory > Příchozí hovor. 

2. Prohlédněte si seznam příchozích hovorů. 

3. Zaškrtněte políčko záznamu a kliknutím na tlačítko Odstranit vymažte položku ze 

seznamu. 

 

3.2.2 Odchozí hovor 

Chcete-li zobrazit seznam odchozích hovorů, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Služby > Hovory > Odchozí hovor. 

2. Prohlédněte si seznam odchozích hovorů. 

3. Zaškrtněte políčko záznamu a kliknutím na tlačítko Odstranit vymažte položku ze 

seznamu. 

 

3.2.3 Zmeškaný hovor 

Chcete-li zobrazit seznam zmeškaných hovorů, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Služby > Hovory > Zmeškaný hovor. 

2. Prohlédněte si seznam zmeškaných hovorů. 

3. Zaškrtněte políčko záznamu a kliknutím na tlačítko Odstranit vymažte položku ze 

seznamu. 

 

3.3 Sdílet 

Tato funkce umožňuje pomocí směrovače sdílet dokumenty mezi zařízeními různými 

způsoby. 

 

3.3.1 Soukromý cloud 

Pomocí soukromého cloudu můžete získat vzdálený přístup k úložišti, které je připojeno 

pomocí směrovače k internetu.  

Chcete-li zobrazit soukromý cloud, proveďte následující kroky: 

1. Klikněte na ikonu Stáhnout aplikaci v pravém horním rohu/zvolte možnosti Služby > 

Sdílet > naskenováním kódu QR vlevo získejte aplikaci Smart router. 

2. Nainstalujte aplikaci Smart router. 

3. Zaregistrujte si nový účet pro soukromý cloud. 

4. Aplikace Smart router > Cloud > Nastavení > naskenujte kód QR vpravo pro vytvoření 

vazby mezi zařízením a zařízením H850. 

5. Zvolením odpovídající možnosti můžete pro tento směrovač nastavit výchozí úložiště.  
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3.3.2 Sdílení úložiště  

Úložiště, které je připojené ke směrovači, můžete sdílet pomocí služby Samba nebo FTP.  

Chcete-li zobrazit nastavení služby Samba/FTP, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Služby > Sdílet > Sdílet úložiště. 

2. Zobrazí se nastavení služby Samba/FTP, která můžete spravovat. Ve výchozím 

nastavení jsou služby Samba a FTP zakázané. 

3. Kliknutím na tlačítko Použít zavedete provedená nastavení. 

 

3.3.3 Funkce DLNA 

Směrovač podporuje také funkci DLNA. Po povolení této funkce můžete přehrávat 

multimediální soubory uložené ve výchozím úložišti v jiném zařízení, které podporuje 

funkci DLNA. 

Chcete-li zobrazit nastavení DLNA, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Služby > Sdílet > DLNA. 

2. Zobrazí se nastavení DLNA, která můžete spravovat. Funkce DLNA je ve výchozím 

nastavení zakázána. 

3. Kliknutím na tlačítko Použít zavedete provedená nastavení. 

 

3.3.4 Nastavení uživatelů 

Tato funkce umožňuje spravovat oprávnění jednotlivých uživatelů, kteří se připojují nebo 

připojili ke směrovači. 

Chcete-li zobrazit nastavení uživatelů, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Služby > Sdílet > Nastavení uživatelů. 

2. Zobrazí se seznam zařízení, která se připojují nebo připojila ke směrovači. Tento 

seznam můžete spravovat. Pokud kliknete na tlačítko Odstranit, záznam o oprávnění 

bude odstraněn a u tohoto odstraněného zařízení již nebudete moci spravovat 

oprávnění. 

3. V této nabídce můžete změnit oprávnění přístupu k internetu a úložišti. Ve výchozím 

nastavení je přístup k internetu a úložišti povolen pro každé zařízení. 

 

 

4. Základní nastavení                                             

4.1 Telefonické připojení 

Tato funkce umožňuje zobrazit a změnit nastavení směrovače související 

s telefonickým připojením. 
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5.1.1 Mobilní připojení 

Chcete-li zobrazit nastavení mobilního připojení, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Základní nastavení > Telefonické připojení > Mobilní připojení. 

2. Zobrazí se nastavení připojení, která můžete spravovat. 

3. Zvolte požadované možnosti a kliknutím na tlačítko Použít je zaveďte. 

 

5.1.2 Správa profilů 

Chcete-li zobrazit nastavení profilů, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Základní nastavení > Telefonické připojení > Správa profilů. 

2. Zde můžete zobrazit a spravovat profily. 

3. Kliknutím na tlačítka můžete provést požadované akce.  

Nový: Vytvoří nový profil. 

Upravit: Upraví aktuálně vybraný profil. 

Uložit: Uloží aktuální úpravy. 

Odstranit: Odstraní aktuálně vybraný profil. 

Nastavit výchozí: Nastaví aktuálně vybraný profil jako výchozí. 

 

5.1.3 Nastavení sítě 

Chcete-li zobrazit nastavení sítě, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Základní nastavení > Telefonické připojení > Nastavení sítě. 

2. Zobrazí se nastavení sítě, která můžete spravovat. 

3. Zvolte požadované možnosti a kliknutím na tlačítko Použít je zaveďte. 

 

 

5.1.4 Měsíční plán 

Chcete-li zobrazit a spravovat měsíční datový plán, proveďte následující kroky: 

1. Zvolte možnosti Základní nastavení > Telefonické připojení > Měsíční plán. 

2. Zde můžete zobrazit a spravovat datový plán. 

3. Zvolte požadované možnosti a kliknutím na tlačítko Použít je zaveďte. 

 

4.2 Síť WLAN 

Tato funkce umožňuje zobrazit a změnit nastavení směrovače související se sítí 

WLAN. 

 

4.2.1 Základní 

Chcete-li zobrazit nastavení mobilního připojení, proveďte následující kroky: 

Zvolte možnosti Základní nastavení > WLAN > Základní 

 

4.2.2 Pokročilé 

Chcete-li zobrazit nastavení mobilního připojení, proveďte následující kroky: 
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Zvolte možnosti Základní nastavení > WLAN > Pokročilé 

 

4.2.3 WPS 

Chcete-li zobrazit nastavení mobilního připojení, proveďte následující kroky: 

Zvolte možnosti Základní nastavení > WLAN > WPS. 

 

4.3 Síť LAN 

Tato funkce umožňuje zobrazit a změnit nastavení směrovače související se sítí LAN. 

 

4.3.1 Nastavení sítě LAN 

Chcete-li zobrazit nastavení sítě LAN, proveďte následující kroky: 

Zvolte možnosti Základní nastavení > Síť LAN. 

 

 

4.4 Zabezpečení 

Tato funkce umožňuje zobrazit a změnit nastavení směrovače související se 

zabezpečením. 

 

4.4.1 Správa kódu PIN 

Můžete povolit nebo zakázat kód PIN. 

 

4.4.2 Pravidla směrování 

Zobrazí nastavení statického a dynamického směrování. 

 

4.4.3 Firewall 

Zobrazí nastavení brány firewall. 

 

4.4.4 Filtr 

Zobrazí nastavení filtru adres IP, adres MAC a adres URL. 

 

5. Pokročilá nastavení                                             

5.1 Nastavení NAT 

Tato funkce umožňuje zobrazit a změnit nastavení DMZ, ALG, UPnP a virtuálního 

serveru pro směrovač. 

 

5.2 Služba QoS 

Tato funkce umožňuje zobrazit a změnit nastavení služby QoS směrovače. 
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6. Systém                                             

6.1 Informace o zařízení 

Tato funkce zobrazuje informace o zařízení: název zařízení, číslo IMEI, číslo IMSI, 

verze softwaru, adresa MAC. 

 

6.2 Restartovat / resetovat 

Tato funkce umožňuje provést restart nebo reset zařízení. 

 

6.3 Aktualizovat 

Tato funkce umožňuje aktualizovat zařízení místně nebo online. 

 

6.4 Správa zařízení 

Tato funkce umožňuje změnit heslo, zobrazit a změnit systémová nastavení, 

zálohovat nebo obnovit nastavení parametrů a zobrazit systémové protokoly. 

 

 

7. Záruka                                                

 Na zařízení se vztahuje záruka v případě jakékoli odchylky od technických údajů 

po dobu dvanácti (12) měsíců od data na původním dokladu1. 

 Podle podmínek této záruky jste povinni ihned informovat prodejce o zjištěné 

závadě zařízení a poskytnout nákupní doklad. 

 Prodejce nebo servisní středisko určí, zda bude zařízení vyměněno nebo 

opraveno. 

 Pokud platné zákony neurčí jinak, na opravené nebo vyměněné zařízení platí 

záruka JEDEN (1) měsíc. 

 Tato záruka se nevztahuje na poškození nebo závady zařízení vzniklé z těchto 

příčin: 

1)  Nedodržení pokynů k použití nebo instalaci. 

                                                

1 Platné záruční období se může lišit podle zákonů dané jurisdikce.  
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2)  Nesoulad s technickými a bezpečnostními normami platnými v zeměpisné 

oblasti, kde toto zařízení bylo používáno. 

3)  Nesprávná údržba zdrojů energie a celé elektroinstalace. 

4)  Nehody nebo následky odcizení vozidla, ve kterém se zařízení nacházelo, 

vandalismus, blesk, požár, vlhkost, vniknutí kapaliny, nepříznivé počasí. 

5)  Připojení nebo integrace tohoto zařízení se zařízením, které výrobce nedodal 

nebo nedoporučuje. 

6)  Jakýkoli servis, úpravy nebo opravy provedené osobami, které neautorizoval 

výrobce, prodejce nebo schválené servisní středisko. 

7)  Použití tohoto zařízení k jiným účelům, než pro jaké je navržené. 

8) Selhání způsobená externími vlivy (např. rádiové rušení jiným zařízením, 

kolísání napětí). 

9)  Vadná připojení, jejichž výsledkem je neuspokojivý radiový přenos, nebo 

absence pokrytí signálem. 

 

 Záruka dále neplatí pro zařízení, na kterém bylo odstraněno nebo pozměněno 

značení nebo sériové číslo. 

 Na toto zařízení platí záruka v případě výskytu skrytých vad (závady vzniklé 

v rámci návrhu, výroby atd.). 

 Neexistují žádné další výslovné záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo 

předpokládané, kromě této tištěné omezené záruky. 

 Výrobce v žádném případě neodpovídá za náhodné nebo následné poškození 

jakéhokoli druhu, to se mimo jiné týká obchodních ztrát, a to v plném rozsahu, 

v jakém může být odpovědnost za tyto škody ze zákona odmítnuta. Některé 

země/státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, 

případně omezení doby trvání předpokládaných záruk, takže se vás předchozí 

omezení nebo vyloučení nemusí týkat. 

 

8. Otázky a odpovědi                                                      

1.  Otázka: Jaké prohlížeče zařízení podporuje? 

    Odpověď:  Podporuje prohlížeče IE, Firefox, Safari, Opera, Chrome a jiné. 

2. Otázka: Jaké operační systémy zařízení podporuje? 
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   Odpověď:  Podporuje operační systémy Windows XP/Vista/7/8; Mac OS 

X10.5–10.9. 

3. Otázka: Jak se mohu k zařízení připojit? 

   Odpověď: Otevřete seznam připojení k bezdrátové síti a vyberte požadované 

SSID. 

     Systémy Windows: Na hlavním panelu klikněte pravým tlačítkem na možnost 

Bezdrátové připojení k síti  

a vyberte možnost Zobrazit dostupné sítě. 

         Počítače Mac:  Rozbalte seznam pomocí ikony AirPort. 

               V rozevírací nabídce vyberte požadované SSID. 

         Systém iOS:  Nastavení -> Wi-Fi. V dostupných sítích vyberte požadované 

SSID. 

      Systém Android: Nastavení -> Nastavení bezdrátového připojení -> Nastavení 

Wi-Fi. V dostupných sítích vyberte požadované SSID. 

4.  Otázka: Jak postupovat, pokud je název SSID uvedený, ale nelze se připojit? 

Odpověď:  1) Zkontrolujte správnost zadaného hesla. 

    

    2) Zkontrolujte, zda je v počítači povoleno zabezpečení WPS. Pokud ano, 

zkontrolujte, zda  

zařízení nečeká na akci funkce WPS v počítači. 

5.  Otázka: Co dělat, když zapomenu klíč Wi-Fi? 

       Odpověď: Chcete-li v zařízení obnovit tovární výchozí nastavení, dlouze 

stiskněte  

tlačítko Reset v otvoru. 

6. Otázka: Proč se požadované SSID neobjeví na seznamu bezdrátových sítí? 

   Odpověď: Zkontrolujte zařízení podle těchto pokynů: 

   ● Zkontrolujte, zda na stavovém displeji nejsou chybové zprávy nebo jiné 

informace. 

   ● Aktualizujte seznam sítí v počítači. 

 Systémy Windows: Klikněte na možnost Aktualizovat seznam síti na levé straně 

obrazovky  

 Bezdrátové připojení k síti. 

 Pokud to nepomůže, zkuste tento postup: 
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 1. Otevřete okno Síťová připojení. 

 2. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Bezdrátové připojení k síti a vyberte 

položku Vlastnosti. 

 3. Klikněte na kartu Bezdrátové sítě. 

 4. Odstraňte v seznamu Upřednostňované sítě veškerá nepoužívaná 

bezdrátová připojení  

   a klikněte na tlačítko OK. 

 5. Restartujte počítač. 

 Počítače Mac: Zkuste restartovat počítač. 

7. Otázka: Co dělat, pokud se ve webovém rozhraní objeví zpráva „Žádná karta 

SIM“ nebo „Neplatná karta SIM“? 

   Odpověď: Zde jsou uvedeny možné důvody: 

      1) Není vložená žádná karta SIM nebo je vložená nesprávně. 

      2) Karta SIM je deaktivovaná. 

Můžete postupovat takto: 

  1) Vyjměte kartu SIM a vložte ji zpět. Při manipulaci s kartou SIM dejte pozor,  

   abyste se nedotkli kontaktních bodů. 

  2) Požádejte operátora o radu. 

 

8.  Otázka: Co dělat, pokud se ve webovém rozhraní objeví zpráva „Zámek 

PIN“ nebo „Zámek PUK“? 

Odpověď: Karta SIM je uzamčená. Přihlaste se na webovou stránku a zadejte 

kód PIN nebo  

kód PUK získaný od operátora.  

Poznámka: Pokud zadáte kód PIN třikrát nesprávně, budete potřebovat kód 

PUK.  

Pokud zadáte kód PUK desetkrát nesprávně, karta SIM se trvale zablokuje. 

 

9. Otázka: Jak zjistím aktuálně používanou technologii sítě a poskytovatele? 

Odpověď: 1) Přihlaste se pomocí webového prohlížeče a zvolte možnosti Domů 

-> Stav. 

 

10. Otázka: Kde najdu informace o připojení k internetu a nastavení rozhraní Wi-Fi? 

Odpověď: Přihlaste se pomocí webového prohlížeče a zvolte možnosti Domů -> 

Stav. 



 

  17 

 

11. Otázka: Jak zjistím objem dat a dobu trvání připojení? 

Odpověď: Přihlaste se pomocí webového prohlížeče a zvolte možnosti Domů -> 

Statistiky. 

 

12. Otázka: Jak najít síť ručně? 

Odpověď: Přihlaste se pomocí webového prohlížeče a zvolte možnosti Domů -> 

Průvodce nastavením. 

 

13. Otázka: Jak zkontrolovat číslo modelu a verze firmwaru zařízení? 

Odpověď: Přihlaste se pomocí webového prohlížeče a zvolte možnosti Systém 

-> Informace o zařízení. 

 

14. Otázka: Mohu zálohovat a obnovit konfiguraci? 

Odpověď: Přihlaste se pomocí webového prohlížeče a zvolte možnost Systém. 

Pomocí možnosti „Zálohovat“  

  proveďte zálohu nebo pomocí možnosti „Obnovit“ proveďte obnovení. 

 

15. Otázka: Jak nastavit zařízení, aby se připojovalo k internetu automaticky,  

když je zapnu? 

Odpověď: Přihlaste se pomocí webového prohlížeče a zvolte možnosti Základní 

nastavení -> Telefonické připojení. 

 

16. Otázka: Jak změnit SSID? 

Odpověď: Přihlaste se pomocí webového prohlížeče a zvolte možnosti Domů -> 

Průvodce nastavením. 

 

17. Otázka: Jak změnit přihlašovací heslo? 

Odpověď: Přihlaste se pomocí webového prohlížeče a zvolte možnosti Systém 

-> Správa zařízení. 

 

18. Otázka: Jak změnit klíč Wi-Fi? 

Odpověď: Přihlaste se k webovému rozhraní a zvolte možnosti Domů -> 

Průvodce nastavením. 
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9. Upozornění a bezpečnostní pokyny                                 

Elektronické zařízení                                                

Zařízení vypněte v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Bezdrátové 

zařízení může ovlivnit fungování těchto zařízení. Zařízení může nepříznivě ovlivnit 

například naslouchátka, kardiostimulátory, protipožární alarmy, automatické brány 

a další automatická zařízení. Pokud používáte lékařské elektronické zařízení, zjistěte 

si u výrobce tohoto zařízení, zda jeho funkčnost může být ovlivněna rádiovými vlnami.  

Nemocnice                                                      

Dodržujte následující body, pokud budete v nemocnici nebo jiném zařízení zdravotní 

péče:  

 Bezdrátové zařízení nenoste na operační sál, jednotku intenzivní péče ani na 

koronární jednotku. 

 Bezdrátové zařízení nepoužívejte na místech, kde se provádí lékařská léčba 

a kde je použití bezdrátových zařízení zakázáno. 

Skladovací prostředí                                                 

 Do blízkosti bezdrátového zařízení nedávejte magnetická paměťová média, 

například magnetické karty a diskety. Záření vysílané bezdrátovým zařízením 

může smazat data, která jsou na nich uložená.  

 Bezdrátové zařízení ani příslušenství neukládejte do nádob nebo na zařízení se 

silným elektromagnetickým polem, například do mikrovlnné trouby nebo na 

indukční vařič. Jinak by mohlo dojít ke zkratu, požáru nebo explozi.  

 Bezdrátové zařízení nenechávejte na místě s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. 

Jinak by mohlo dojít k selhání produktu, k požáru nebo explozi.  

 Bezdrátové zařízení nevystavujte příliš silným nárazům nebo otřesům. Jinak by 

mohlo dojít k selhání bezdrátového zařízení, k jeho přehřátí, požáru nebo explozi.  

Bezpečnost dětí                                               

 Bezdrátové zařízení uchovávejte a používejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby 

děti mohly bezdrátové zařízení používat bez dozoru. 

 Dejte pozor, aby děti nedávali zařízení do úst.  

 Nedovolte, aby se děti dotýkaly malých součástí. Pokud by děti tyto malé 

součásti polkly, mohlo by dojít k udušení nebo zablokování jícnu. 

Provozní prostředí                                        

 Toto bezdrátové zařízení není voděodolné. Udržujte je v suchém stavu. Chraňte 

bezdrátové zařízení před vodou a vlhkostí. Bezdrátového zařízení se nedotýkejte 
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mokrýma rukama. Jinak by mohlo dojít ke zkratu a selhání produktu nebo k úrazu 

elektrickým proudem.  

 Bezdrátové zařízení nepoužívejte v prašném, vlhkém nebo znečištěném 

prostředí nebo na místech s magnetickým polem. Jinak by mohlo dojít k selhání 

obvodu. 

 Bezdrátové zařízení nepoužívejte venku, když je bouřka. 

 Bezdrátové zařízení může způsobit rušení televizorů, rádiových přijímačů 

a počítačů, které jsou v jeho blízkosti. 

 V souladu s mezinárodními normami pro rádiové frekvence a záření používejte 

jen příslušenství pro bezdrátové zařízení, které bylo schváleno výrobcem.  

Bezpečnost v silničním provozu 

Když řídíte, zařízení nepoužívejte. 

Když je zařízení zapnuté, vysílá elektromagnetické vlny, které  

   mohou rušit elektronické systémy vozidla, například brzdový systém ABS 

zabraňující zablokování kol 

   nebo systém aktivace airbagů. Aby nedošlo k žádným problémům, toto zařízení 

nepokládejte  

   na palubní desku ani na místa pro aktivaci airbagů. 

Ověřte u prodejce nebo výrobce vozidla, zda 

   je palubní deska dostatečně stíněná před vlivy radiových frekvencí tohoto 

zařízení. 

Podmínky použití 

Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte. 

 výjimkou 

 vyhrazených míst. Jako je tomu v případě mnoha jiných typů pravidelně 

používaných zařízení,  

 může toto zařízení rušit jiná elektrická a elektronická zařízení  

 nebo vybavení využívající rádiové frekvence. 

V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin zařízení vypněte. Bez výjimek 
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 se řiďte pokyny na všech cedulích a pokyny ve skladech paliv, na čerpacích 

stanicích a v chemických závodech 

 nebo na jakýchkoli místech, kde může dojít k explozi. 

Když je toto zařízení zapnuté, musí být ve vzdálenosti alespoň 15 cm od  

jakýchkoli lékařských zařízení, jako je například kardiostimulátor, naslouchátko, 

inzulinová pumpa atd.  

Nedovolte, aby děti zařízení používaly bez dozoru. 

Při nasazování krytu buďte opatrní. Toto zařízení může obsahovat  

 látky, které mohou způsobit alergickou reakci. 

 uchovávejte jej na čistém a bezprašném 

místě. 

írejte a nepokoušejte se jej sami opravovat. 

 ním a neohýbejte je. 

Na zařízení nenanášejte žádný nátěr. 

Sběrné místo: 

Tento symbol na zařízení znamená, že tyto produkty musíte na konci jejich 

životnosti odevzdat na sběrných místech: 

obecní sběrné dvory se speciálními kontejnery pro tato zařízení, 

sběrné kontejnery v místě prodeje. 

Následně budou recyklovány, aby bylo možné jejich součásti znovu použít. Současně 

jde o prevenci kontaminace životního prostředí. 

V zemích Evropské unie: 

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně. 

Všechny produkty s tímto symbolem je nutno odevzdat na těchto sběrných místech. 

V zemích mimo Evropskou unii: 

Zařízení s tímto symbolem nesmí být likvidována společně s běžným odpadem,  
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pokud daná jurisdikce nebo oblast nabízí vhodná recyklační a sběrná zařízení. Musí 

být odevzdána v určených sběrných místech k recyklaci. Pokud jste v USA, navštivte 

stránky www.recyclewirelessphones.org, kde najdete více informací o recyklaci 

bezdrátových produktů. 

Ochrana proti krádeži 

Toto zařízení je označeno číslem IMEI (sériové číslo modemu), které je uvedené  

na štítku na obalu.  Doporučujeme, abyste si toto číslo poznačili při prvním  

použití tohoto zařízení. Zjistíte je tak, že se přihlásíte webovým prohlížečem 

a vyberete možnosti Nastavení ->  

Systém. 

 

 

http://www.recyclewirelessphones.org/

