
tipů na kvalitní domácí síť

Umístění Repeatery Pravidelné 
aktualizace

Moderní  
zařízeníStáří modemu
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Modem umisťujte v cen-
tru domácnosti nebo 
tam, kde očekáváte 
kvalitní signál pro práci 
a zábavu. Jednoduchým 
pravidlem je umisťovat 
modem na viditelné mís-
to, výkon domácí sítě 
negativně ovlivňuje za-
krývání či zavíraní mode-
mů například do skříní.

Pro větší obydlí je ide-
ální rozmístění opako-
vačů (tzv. repeaterů). 
Vyřeší se tak problém 
se slabým Wi-Fi signá-
lem v odlehlých míst-
nostech, další patrech 
či zahradě.

Svůj modem pravidelně 
aktualizujte. Minimálně 
jednou ročně se vypla-
tí investovat pár minut 
svého času do softwa-
rové aktualizace svého 
zařízení. Tímto úkonem 
můžete vylepšit funkč-
nost svého modemu  
a výkon celé domácí sítě.

Používání výrazně star-
ších koncových zaříze-
ních, jako jsou telefony 
nebo počítače, může 
zásadně snižovat rych-
lost internetu. Opět 
platí, že zařízení s Wi-Fi 
standardem 5 a vyšším 
plně odpovídají dneš-
ním nárokům.

Modemy starší čtyř či 
pěti let mohou zpoma-
lovat rychlost domácí 
Wi-Fi, mají limity v počtu 
připojených zařízení či 
horší schopnost šířit svůj 
signál. Použití novějších 
modemů se standardem 
Wi-Fi 5 a vyšším vede ke 
zkvalitnění uživatelské-
ho zážitku.

Balíček pro svižnou domácí síť

O2 Smart Box O2 Smart Booster Terminátor

Moderní modem je centrem domácí sítě. 
Chytrá zařízení, jako je například Smart-
Box, se neomezují pouze na distribuci 
Wi-Fi signálu, ale zajišťují také propojení 
nejrůznějších zařízení chyt-
ré domácnosti včetně 
bezpečnostních prv-
ků. Zároveň nemají 
limity v počtu připo-
jených zařízení a v 
rámci domácí sítě do-
sahují vysokých pře-
nosových rychlostí.

Řešení pro větší obydlí či zahrady. O2 
Smart Booster je chytrým řešením re-
peateru neboli opakovače. Opakovače 
dostanou signál do těch míst, kam sig-
nál z modemu nedosáhne.

Operátor O2 od listopadu 2020 nabízí 
tzv. bonding. Princip fungování bondingu 
je jednoduchý. Na adresu, která využívá 
metalickou přípojku, přivede operátor 
druhou přípojku a díky zařízení Terminá-

tor sloučí rychlosti 
obou přípojek do 
jedné. Zákazník 
tak získá dvojná-
sobnou rychlost 
internetu. Zařízení 
Terminátor dodává 
operátor zdarma.


