GEMBIRD
Průvodce instalací
WNP-RP-002
WiFi-Repeater, 300 mbps

Nastavení WiFi-Repeateru v režimu Repeater

Pro nastavení vašeho WiFi-Repeatru, postupujte podle následujících kroků:

1) Zapojte WiFi-Repeater do elektrické sítě. Počkejte asi 1 minutu, dokud WiFi-Repeater
nenajede.
2) Pro zobrazení seznamu dostupných wifi sítí, klikněte na ikonu sítě (

nebo

) na

spodním panelu systému Windows.
3) WiFi-Repeater bude zobrazen v seznamu sítí, jedná se o SSID.
4) Vyberte „WiFi-Repeater“ síť, klikněte na ni a vyberte „Připojit“ a počkejte několik sekund.
5) Systém Windows naváže spojení s WiFi-Repeatrem. Pokud to bude požadováno, specifikujte
typ připojení - v běžném případě vyberte „Domácí připojení“.
6) Windows systém vás upozorní, že se jedná o nezabezpečenou síť a doporučí vám, abyste si
nastavili zabezpečení sítě. Pro nastavení WiFi-Repeatru však není tento krok zásadní.
7) V okně, ve kterém jste vyzváni k nastavení sítě, lze pokračovat bez nastavení. Zvolte prosím
možnost „Pokračovat bez nastavení sítě“ / „Continue without setting up the network “. Pokud
kliknete na tlačítko „OK“, budete vyzváni k zadání PINu, který zatím není k dispozici.

8) Proto prosím klikněte na modrý odkaz a ignorujte všechna možná varování od systému
Windows.
9) Otevřete internetový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Safari, apod.) a zadejte adresu
http://192.168.10.1 do adresního řádku prohlížeče (ne do vyhledávacího řádku prohlížeče).
10) Po zadání adresy se objeví okno, ve které bude výzva pro přihlášení pomocí jména a hesla.
Ve výchozím nastavení je přihlašovací jméno „admin“ a heslo také „admin“. Tyto údaje prosím
zadejte a potvrďte „OK“.

11) Nyní se nacházíte v hlavním menu WiFi-Repeatru Gembird WNP-RP-001

12) Vyberte „Setup Wizard“ z nabídky v liště nalevo.
13) Vyberte „Wireless Repeater Mode (Station)“ a klikněte na „Next“

14) Klikněte na „Repeater – OneKey Setting“
15) Zobrazí se vám seznam dostupných wifi sítí, které jsou v dosahu WiFi-Repeateru. Vaše
osobní wifi síť by v tomto seznamu měla být také. Ve sloupci „Select“ vyberte vaši síť pomocí
zaškrtnutí políčka vedle jejího názvu, pak klikněte na „Next“.

16) V závislosti na zabezpečení vaší wifi sítě můžete být vyzváni k vložení hlesla pro vaši wifi síť.
Pozor, rozlišujte velká a malá písmena.
Nemusíte měnit nic ze zadaných nastavení, pouze vložíte přednastavené heslo (jak můžete
vidět na příkladu nahoře).

17) Po vložení hesla klikněte na „Apply and Reboot“. Vyskočí okno s potvrzením, klikněte na „OK“
pro potvrzení.

18) WiFi-Repeater se nyní restartuje se všemi novými nastaveními.
19) Klikněte na ikonu sítě (

nebo

) na spodním panelu systému Windows, pro zobrazení

dostupných wifi sítí. Váš WiFi-Repeater by nyní měl být v seznamu uveden pod jménem
„WiFi-Repeater1“.

20) Vyberte síť „WiFi-Repeater1“ (klikněte na ni) a zkontrolujte, že je povolena možnost
automatického připojení („Připojit automaticky“ / „Connect automatically“).

21) Jak se připojíte k wifi síti, vyjede okno pro zadání hesla pro připojení. Použijte heslo vašeho
routeru.
22) Poté vyjede okno pro zadání typu sítě. Ve většině případů je správná volba „Domácí
připojení“.
23) WiFi-Repeater je nyní připraven k použití. WiFi-Repeater je možné bezpečně odpojit ze
zásuvky, jeho nastavení je uloženo.

