
 
Toto zařízení lze nastavit pomocí 
aktuálního webového prohlížeče, 
např. Internet Explorer 6x nebo 
Netscape Navigator 7x 

Než začnete 
Pro konfiguraci bezdrátového ADSL směrovače DSL-G684T je p
připojený k ethernetovému portu směrovače. DSL-G864T funguje
přiřadí zařízením v síti všechny potřebné informace o IP adrese. 
síťových adaptérů pro automatické přiřazrní IP adresy viz ten
instalaci str.12 nebo Uživatelský manuál v elektronické podobě na

Zkontrolujte obsah dodávky 

 Použití nap
 s jiným jme
způsobí poškozen
ztrátu záruky na t

DSL-G684T ADSL směrovač 

CD-ROM (obsahující návod) 

2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel 

2x Telefonní kabel 

Napájecí adaptér 

Bezdráto

P

DSL-G684T
vý ADSL2 směrovač
otřeba použít počítač 
 jako DHCP server a 

Informace o nastavení 
to Návod na rychlou 
 CD-ROM. 

 

ájecího zdroje  
novitým napětím 
í zařízení a 

ento produkt. 

 

okud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. 
©2005 D-Link Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem

příslušných vlastníků. Software a parametry mohou být bez upozornění změněny. 



  Zapojení směrovače  

Zapojení ADSL modemu na telefonní lince 
 
Odpojení telefonní přípojky 
 
Pro úspěšnou instalaci s dodržením všech právních předpisů je nutné, aby vaše telefonní přípojka byla 
zakončena samostatnou telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ 11 – koncový bod sítě (KBS). 
 
(1) Typická telefonní zásuvka se zapojeným telefonním kabelem s konektorem RJ 11 a telefonem je 
zobrazena na schématu vpravo. Odpojte od ní všechna vaše dosavadní zařízení (telefon, ostatní telefonní 
zásuvky, fax, modem). Připravte si váš telefonní kabel pro propojení telefonu s rozbočovačem. 
 

 
 
Zapojení rozbočovače 
 
(máte jen jednu telefonní zásuvku) 
 
Umístěte rozbočovač v blízkosti telefonní zásuvky (koncový bod sítě – KBS) 

(1) Propojte vaším telefonním kabelem telefon s rozbočovačem – zásuvka PHONE. 
(2) Propojte telefonním kabelem telefonní zásuvku s rozbočovačem – zásuvka LINE. 
(3) Připravte si telefonní kabel pro propojení ADSL modemu s rozbočovačem – zásuvka DSL. 
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(máte více telefonních zásuvek) 
 
Umístěte rozbočovač v blízkosti první telefonní zásuvky (koncový bod sítě – KBS) 

(1) Propojte vaším telefonním kabelem další telefonní zásuvky s rozbočovačem – zásuvka PHONE. 
(2) Propojte telefonním kabelem první telefonní zásuvku s rozbočovačem – zásuvka LINE. 
(3) Připravte si telefonní kabel pro propojení ADSL modemu s rozbočovačem – zásuvka DSL. 

 

 
 
 
 
 
 

Zapojení ADSL modemu na digitální lince 
 
Odpojení základní přípojky euroISDN2 
 
Pro úspěšnou instalaci s dodržením všech právních předpisů je nutné, aby vaše základní přípojka euroISDN2 
(typ A) byla zakončena samostatnou telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ 11 – koncový bod sítě 
(KBS) a zakončením ISDN linky označeným NT. 
 
(1) Typická telefonní zásuvka se zapojeným telefonním kabelem s konektorem RJ 11, NT zařízením a 
telefonem je zobrazena na schématu vpravo. NT zařízení odpojte od telefonní zásuvky. Připravte si váš 
telefonní kabel pro propojení NT zařízení s rozbočovačem. 
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Zapojení rozbočovače 
 
(máte jen jednu telefonní zásuvku) 
 
Umístěte rozbočovač v blízkosti telefonní zásuvky (koncový bod sítě – KBS). 

(1) Propojte vaším telefonním kabelem NT zařízení s rozbočovačem – zásuvka PHONE. 
(2) Propojte telefonním kabelem telefonní zásuvku s rozbočovačem – zásuvka LINE. 
(3) Připravte si telefonní kabel pro propojení ADSL modemu s rozbočovačem – zásuvka DSL. 

 

 
 
 
 
(máte více telefonních zásuvek) 
 
Umístěte rozbočovač v blízkosti první telefonní zásuvky (koncový bod sítě – KBS). 

(1) Propojte vaším telefonním kabelem NT zařízení s rozbočovačem – zásuvka PHONE. 
(2) Propojte telefonním kabelem první telefonní zásuvku s rozbočovačem – zásuvka LINE. 
(3) Připravte si telefonní kabel pro propojení ADSL modemu s rozbočovačem – zásuvka DSL. 
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  Připojení směrovače (pokračování) 

Zapojení ADSL modemu k počítači 

A. Nejprve připojte kabel napájecího adaptéru do konektoru napájení na zadním panelu 
DSL-584T a pak připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Správné připojení 
indikuje rozsvícení indikátoru Power na předním panelu. 

B. Připojte jeden konec ethernetového kabelu do ethernetového portu označeného 
černou barvou a symbolem @ na zadním panelu DSL-584T a druhý konec kabelu do 
volného ethernetového portu síťové karty počítače. 

C. Připojte jeden konec telefonního kabelu do portu ADSL na zadním panelu 
směrovače a pak připojte kabel do zásuvky rozbočovače označené červenou barvou a 
nápisem DSL.  

 

Konektory na zadním panelu 
 

 

Port ADSL 
Připojte k ADSL lince 

Anténa 
Zajišťuje bezdrátové spojení

Tlačítko RESET 
Stiskněte pro obnovení 

výchozího nastavení 

Konektor napájení 
Připojte napájecí adaptér 

LAN porty 
pro připojení počítače použijte konektory označené 
černou barvou se symbolem @ 
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  Konfigurace směrovače 

Použijte webový prohlížeč pro přístup ke stránkám vestavěného webového serveru pro 
nastavení směrovače. Váš počítač musí být nastaven na „Získat adresu IP ze serveru 
DHCP automaticky“, tj. musíte změnit nastavení IP na počítači tak, aby byl klientem 
DHCP. Používáte-li Windows XP a nevíte, jak změnit síťová nastavení, přejděte na 
Dodatek a přečtěte si pokyny. Pokyny pro změnu nastavení IP na počítačích s operačním 
systémem Windows si můžete přečíst také v Návodu pro uživatele.  

 
 

Spusťte webový prohlížeč a do pole 

URL adresy zadejte „http://10.0.0.138“. 

Pak stiskněte Enter nebo Return. Objeví 

se výzva k přihlášení. 

Zadejte „admin“ do pole 

User Name a „admin“ do 

pole Password. 

Klikněte na OK 
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  Konfigurace směrovače (pokračování) 

Když se přihlásíte, je aktivní záložka Home s nabídkou Setup Wizard. Pro spuštění 
průvodce klikněte na tlačítko Run Wizard uprostřed webové stránky. Objeví se okno 
Setup Wizard. Postup nastavení s použitím Setup Wizard má čtyři hlavní kroky:  

1. Volba časového pásma 

2. Nastavení připojení k Internetu 

3. Nastavení Bezdrátové sítě 

4.   Uložení a Restart 

Klikněte na Run Wizard 

Bližší informace o nastavení bezdrátové 
sítě najdete v návodu k použití 

Při konfiguraci připojení k Internetu, je zapotřebí zadat informace, které vám byly 
poskytnuty vaším ISP. Typ potřebných informací závisí na typu nastavovaného připojení. 
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  Konfigurace směrovače (pokračování) 

První okno Setup Wizard obsahuje seznam kroků potřebných pro dokončení nastavení. 
Začněte kliknutím na tlačítko Next. 

 

Klikněte na Next. 

Nyní nakonfigurujte Časovou zónu, použitou pro systémové hodiny směrovače. Zvolte 
příslušnou časovou zónu podle místa provozu. 
 

Vyberte v menu 

Časovou zónu, 

ve které se 

nacházíte. 

Klikněte na Next. 
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Konfigurace směrovače (pokračování) 

Nyní nastavte typ připojení k Internetu pro rozhraní WAN. Ponechte přednastavený typ 
připojení PPPoE/PPPoA  a pokračujte v konfiguraci kliknutím na tlačítko Next. 
 
 
 

 

 

 

 

Nastavte typ připojení 
použitý pro vaši ADSL 
službu. Pro běžnou 
funkci ponechte 
přednastavený typ 
připojení 
PPPoE/PPPoA 
 

Klikněte na Next. 

 
 

 

Menu Setup Wizard, které se objeví po kliknutí na tlačítko Next, závisí na tom, jaký typ připojení zadáte. 

Rychlá instalační příručka popisuje pouze konfiguraci protokolu PPPoE/PPPoA. Bližší informace o jiných 

typech připojení naleznete v Uživatelském manuálu. 
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  Konfigurace směrovače (pokračování) 

Připojení PPPoE/PPPoA 

 Zadejte Username (Uživatelské jméno) a Password (heslo) pro identifikaci a ověření 
vašeho účtu u ISP. Ostatní parametry ponechte v přednastavené podobě. Klikněte na 
tlačítko Next  pro otevření okna  Set Wireless LAN Connection. 

 
 

 

 

Zadejte jméno uživatele a 

heslo pro váš účet u ISP. 

Ponechte typ připojení 
přednastavený na PPPoE 

LLC službu. 

Ponechte přednastavené 

hodnoty VPI 8 a VCI 48. 

Klikněte na tlačítko Next. 

Klikněte na tlačítko Next. 

Okno Set Wireless LAN Connection slouží pro 
nastavení bezdrátové komunikace. Při dodání je 
bezdrátová síť z důvodu bezpečnosti vypojena. 
Pokud chcete bezdrátovou síť zprovoznit 
zaškrtněte políčko Enable AP.  
Následně můžete změnit název vaší bezdrátové 
sítě (WLAN) v poli SSID nebo změnit číslo kanálu 
pro WLAN v menu Channel. 
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  Konfigurace směrovače (pokračování) 

Dokončení nastavení 
Všechna nastavení pro ADSL připojení jsou nyní hotova. Klikněte na tlačítko Restart, 
abyste uložili nová nastavení a restartovali směrovač. Restartování směrovače trvá asi 
dvě minuty. 

Klikněte na Restart.

 
Během restartování směrovače NEVYPÍNEJTE SMĚROVAČ. Klikněte na tlačítko Exit, 
když se objeví zpráva o úspěšném restartu zařízení. Nyní můžete spustit webový 
prohlížeč pro přístup k Internetu. 
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Dodatek 
Další nastavení a informace viz záložky Advanced, Tools a Status ve webovém 
konfiguračním rozhraní nebo návod na CD-ROM. 

Konfigurace nastavení IP ve Windows XP 
Podle následujících kroků nakonfigurujete počítač s Windows XP tak, aby byl klientem 
DHCP. 

1. Z menu Start na pracovní ploše jděte na Nastavení a pak klikněte na Síťová 
připojení. 

 
2. V okně Síťová připojení klikněte pravým tlačítkem na Připojení k místní síti (LAN) a 

pak klikněte na Vlastnosti. 

Klikněte pravým 
tlačítkem na ikonu 

připojení k místní síti 

a vyberte z menu 

volbu Vlastnosti. 
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3. V záložce Obecné v okně Připojení k místní síti - vlastnosti vyberte kliknutím 
Protokol sítě Internet (TCP/IP) v rámečku „Toto připojení používá následující 
položky:“. Klikněte na tlačítko Vlastnosti. 

Klikněte na Vlastnosti. 

 

4. Kliknutím do kroužku zvolte „Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky“. 
Klikněte na tlačítko OK. 

V okně Protokol sítě Internet 

(TCP/IP) - vlastnosti zvolte 
Získat adresu IP ze serveru 
DHCP automaticky. 

 
Počítač je nyní připraven používat DHCP server směrovače. 
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Technická podpora 
Aktualizované verze softwaru a uživatelských příruček najdete na webové stránce 

firmy D-Link. 

D-Link poskytuje svým zákazníkům bezplatnou technickou podporu. 

Zákazníci mohou kontaktovat oddělení technické podpory přes webové stránky, 
mailem nebo telefonicky 

Web: http://www.dlink.cz 

E-Mail: support@dlink.cz 

Telefon: 224 247 503  
Telefonická podpora je v provozu: 

PO-PÁ od 09.00 do 18.00 

 
 
 
 
 

Adresy opraven pro pozáruční servis a opravy zařízení 
 
Actebis computer, s.r.o. 
Zličín Business Centre 
Na Radosti 399 
Praha 5 – Zličín, 155 21 
 
 
 
 
 

Další informace 
D-Link tímto prohlašuje, že router DSL-G684T je ve shodě se základními požadavky a s 
dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.  
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  Bezpečnostní pokyny 
 
Před použitím přístroje doporučujeme pročíst si následující základní pokyny, aby se snížilo 
riziko úrazu, elektrického šoku nebo vzniku ohně. Zařízení je určeno pro provoz v 
místnosti s teplotami v rozmezí 5 °C až 45 °C. 
 
1. Pozorně si přečtěte a dodržujte instrukce uvedené v manuálu. 
2. Při čištění ADSL router odpojte. Použijte vlhký hadřík, NEPOUŽÍVEJTE tekuté nebo 
aerosolové čisticí prostředky. 
3. NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí. 
4. Nepokládejte na připojené kabely předměty, které by je mohly poškodit. 
5. Chraňte modem před znečištěním jakoukoliv tekutinou. 
6. Pokud potřebujete servis, odpojte modem od telefonní sítě i od počítače a obraťte se na 
kvalifikovanou servisní organizaci 
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