


FRITZ!Box Fon WLAN 7270
Obsah balení 
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1x DSL/Telefonní kabel (šedo/černý) pro 
připojení Fritz!Box do DSL splitru a 
analogové nebo ISDN linky (NT)

1x LAN kabel (žlutý) pro připojení 
Fritz!Box k zařízením přes síť LAN

1x napájecí zdroj

1x RJ45/RJ11 (šedá) pro připojení 
FRITZ!Box do ADSL (redukce)

1x RJ45/RJ11 (černá) pro připojen 
FRITZ!Box do telefonní sítě 
(analog/ISDN)
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DSL rozbočovač

Power/DSL Svítí při správném spojení se službou DSL

Bliká pokud není zařízení připojeno k DSL (postupujte dle bodu 4)

Internet Pokud je v zařízení použita služba VoIP, při volání svítí (není 
podporováno O2)

Fixed Line Pokud je k zařízení připojen analogový telefon, při volání svítí (není 
podporováno O2)

WLAN Svítí při zapnutém WIFI vysílači

Nesvítí, když je WIFI vysílač vypnutý (pro zapnutí stiskněte tlačítko 
WLAN v horní části zařízení)

INFO Svítí, když je aktivní spojení do sítě Internet

Nesvítí, pokud není možné se k Internetu připojit

Obr.1
• Připojte jeden konec telefonního kabelu  do  tel. zásuvky na zdi
• Druhý konec připojte do DSL spliteru (konektor označený „LINE“)

Obr.2 (pouze pokud máte zakoupenou telefonní linku)
• Připojte jeden konec telefonního kabelu  do  tel. přístroje
• Druhý konec připojte do DSL rozbočovače (konektor označený „PHONE“)
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Obr.1 Obr.2

1 Popis předního panelu FRITZ!BOX

2 Propojení DSL rozbočovače
Broadband router s integrovaným ADSL/ADSL2+ modemem

tel. zásuvka



• Zapojte jeden konec LAN kabelu „C“ (žlutý) do síťové karty 
vašeho počítače
•Druhý konec LAN kabelu zapojte do portu LAN zařízení FRITZ!Box
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Upozornění O2: port LAN2 (žlutý) na zařízení FRITZ!Box je 
vyhrazen pro připojení Set-Top-Boxu a služby O2 TV. Neslouží k 
připojení počítačů ke službě O2 internet ADSL!

• Zasuňte konektor napájecího zdroje do zásuvky „Power“ a 
zároveň do zásuvky elektrického vedení 220V.
• Kontrolka „Power/LED“ začne po chvíli blikat
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• Zapojte delší část šedo-černého kabelu do zásuvky „DSL/Tel“ v zařízení 
FRITZ/Box
• Připojte kratší část šedo-černého kabelu  (šedá) do DSL rozbočovače, 
do konektoru označeného červeně „modem“
(pokud by konec kabalu nebylo možné připojit do DSl rozbočovače, 
použijte redukci „E“)
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zařízení FRITZ!Box je po spuštění připraveno pro bezdrátové spojení a 
vysílá zabezpečený WIFI signál. Na spodní části je štítek se síťovým 
klíčem WPA. Ten použijte pro bezpečné spojení s vaším počítačem.

• Zkontrolujte na zařízení FRITZ!Box, zda svítí kontrolka WLAN na 
předním panelu (pokud ne, stiskněte tlačítko WLAN a vyčkejte jeho 
rozsvícení)
• Ve vašem počítači zapněte WIFI client (viz návod výrobce vašeho 
zařízení, počítače)
• Vyhledejte bezdrátové sítě v okolí

• naleznete bezdrátovou síť „FRITZ!Box Fon WLAN 7270“
• připojte se k této bezdrátové síti
• po výzvě k zadání bezpečnostního klíče, použijte WPA klíč 
za štítku na vašem zařízení

3 Připojení k elektrické síti 4 Připojení k DSL rozbočovači

5 Připojení počítačů - LAN 6 Připojení počítačů - WIFI



• Zařízení FRITZ!Box je možné nastavovat pomocí webového prohlížeče na adrese zařízení 
http://fritz.box/ nebo IP adrese http://10.0.0.138/

• Při prvním přihlášení Vám doporučujeme nastavit vaše heslo pro přístup k zařízení 
FRITZ!Box, aby nebylo možné zařízení ovládat neoprávněnými osobami.

• V základní přehledové obrazovce je možné zjistit informace o připojení k internetu a 
nebo o připojení počítačů k zařízení FRITZ!Box

Nastavování zařízení FRITZ!Box doporučujeme provádět jen zkušeným uživatelům

7 Připojení k Webovému rozhraní

• Nastavení WIFi můžete provést v menu „Settings“ >> „WLAN“

Menu Vám umožní nastavit jiný název bezdrátové sítě -
„ Name of the radio network (SSID)“
Po této změně, po potvrzení nastavení tlačítkem
„Apply“, bude WIFI vysílač restartován a po jeho
znovuspuštění se bude síť jmenovat dle vašeho přání.
Bezpečnostní WPA klíč zůstane stejný jako při základním
nastavení.

Menu Vám umožní jiný způsob zabezpečení vaší
bezdrátové sítě.
Upozornění: nedoporučujeme měnit typ zabezpečení.
V součastnosti je šifrování VPA/WPA2 nejbezpečnější.
Starší typ WEP a nebo nekryptovsná síť by mohlo
znamenat bezpečnostní riziko!

Doporučujeme měnit pouze WPA klíč (WPA key). Pro
vysokou úroveň zabezpečení zvolte minimálně 8 a
maximálně 63 znaků.

Nastavení potvrďte tlačítkem „Apply“

WIFI vysílač bude restartován (kontrolka WLAN začne
blikat) a po jeho znovuspuštění se bude síť používat jiný
bezpečnostní klíč. Zadejte tento klíč do vašeho
nastavení WIFI sítě v počítači.

http://fritz.box/
http://10.0.0.138/

