Průvodce rychlou instalací
Wi-Fi směrovače pro
Pevný internet DSL
Zyxel – VMG1312 - bezdrátový N300 xDSL modem
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1.

Obsah balení

smerovač

2x ethernet kabel
typu RJ-45

2x RJ-11 kabel

rozbočovač
(splitter)

Zyxel-VMG1312 Wireless
N xDSL WiFi router

návod na
rychlou
instalaci

externí
napájecí zdroj

Upozornění:
Použití napájecího zdroje s jiným
jmenovitým napětím způsobí
poškození zařízení a ztrátu záruky.
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2.

Zapojení a základní nastavení směrovače

1. Jak zapojit směrovač
 Vybalte zařízení-směrovač z krabice.
 Připojte zařízení pomocí přibaleného externího napájecího zdroje do elektrické
zásuvky a do černého čtvercového konektoru na zadní straně směrovače.

 Zkontrolujte vaši zásuvku telefonní linky nacházející se na stěně, zda je možné
do ní zapojit telefonní - zelený RJ11 kabel z balení směrovače.
 Pokud máte nevyhovující telefonní zásuvku (zásuvku s jiným konektorem než
RJ11) nebo jsou k této zásuvce připojeny další zásuvky (tzv. Paralelní zásuvky),
které nelze odpojit, kontaktujte Zákaznickou linku.
Postup zapojení směrovače:
 Vypojte z nástěnné telefonní zásuvky kabel, kterým jsou k ní
připojeny jiná zařízení, např. telefon, ostatní telefonní zásuvky,
fax apod. Vypojen kabel zapojte do portu rozbočovače
označeného PHONE.

 Samostatným zeleným RJ11 kabelem přiloženým v instalačním
balíčku propojte nástěnnou telefonní zásuvku s portem rozbočovače
označeným LINE (označenou také zelenou nálepkou)

 Dalším, červeným RJ11 kabelem přiloženým v instalačním balíčku
propojte šedý port, který je na routeru s portem na rozbočovači
označeným jako DSL (označeným také červenou nálepkou)
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Celkové zapojení by mělo odpovídat následujícímu obrázku:

směrovač
(WiFi router)

pevná linka

rozbočovač
(splitter)

Telefoní
zásuvka

napájecí
AC adaptér

2. Nastavení směrovače pomocí počítače.
 Připojte jeden konec RJ45 (žlutý / černý) kabelu do jednoho ze čtyř žlutých portů
na směrovači a druhý konec RJ45 kabelu do síťové karty na zadní straně
počítače, nebo do RJ45 / síťového konektoru na vašem notebook.
 Zapněte směrovač stisknutím bílého kulatého tlačítka na zadní straně počkejte
ořibližně 1 minutu

 Zapněte počítač nebo notebook
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3. Jak vstoupit do konfiguračního prostředí směrovače
 Na svém počítači / notebooku spusťte webový prohlížeč (doporučujeme Internet
Explorer) a do stejného řádku, kam píšete adresy (například www.google.cz), zadejte
adresu 192.168.100.1
 Jméno a heslo uživatele zadejte "admin", heslo "admin". Jméno a heslo zapisujte bez
uvozovek, jak je napsáno na obrázku pod tímto textem. Klepněte na tlačítko LOGIN.
IP: 192.168.100.1
Uživatelské jméno: admin
Heslo: admin

 Pro pokračování bez změny hesla klikněte na tlačítko Skip. Pro změnu hesla zadáte
do pole New Password své nove heslo. Do pole Verify New Password nové heslo
zopakujete. Doporučení na bezpečně heslo naleznete v poznámce pod obráz- kom.
Klikněte na tlačítko Apply
Bezpečnější bude, když si nastavíte vlastní jméno a heslo pro přístup do rozhraní směrovače.
Abyste ho nezapomněli a mohli v případě potřeby použít, doporučujeme si ho zapsat a uložit na známé
místo.

6

Poznámka:
Pro vyšší bezpečnost doporučujeme, aby heslo splňovalo následující parametry:
a) délka hesla - nejméně 8 znaků,
b) v hesle by se měly vyskytovat velká a malá písmena,
c) heslo musí obsahovat minimálně 1 velké písmeno, minimálně 1 malé písmeno a minimálně 1 číslo:
1. rozsah povolených velkých písmen: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ,
2. rozsah povolených malých písmen: abcdefghijklmnoprstuvwxyz,
3. rozsah povolených čísel: 1234567890.
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4. Prvotní nastavení internetového připojení
 Když se úspěšně připojíte na webové konfigurační rozhraní, zobrazí se okno průvodce nastavením - Quick Start. Pro potvrzení časového pásma (Praha)
kliknete na tlačítko Next.

 V dalším kroku nastavíte Vám přiděleno jméno (User name) ve formě “adsl”
a heslo (Password). Potvrzení jména a hesla provedete kliknutím na tlačítko
Save.
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 Pokračujeme a nastavení ukončíme kliknutím na tlačítko Close.



Po ukončení nastavení by se měl LED indikátor nad obrázkem zeměkoule (druhá
zprava na modemu) změnit na zelenou a připojení do Internetu je hotové.
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5. Dodatečná změna nastavení internetového připojení
Pokud jste úspěšně dokončili nastavení podle bodu 4, pokračujte prosím bodem 6 tohoto manuálu – Nastavení
vlastní WiFi sítě.
Kroky v bodě 5 proveďte jen pokud potřebujete zadat nové přihlašovací údaje pro službu - Pevný internet DSL.

 V hlavním menu na spodní liště klikněte na položku Network Setting a následně
na položku Broadband

 Podle typu připojení vyberte VDSL nebo ADSL a zvolte Modify.

 V části PPP Information zadejte Vám přiděleno přihlašovací údaje.
Do kolonky PPP User Name zadejte přihlašovací jméno ve formátu “adsl”
a v kolonce PPP Password vymažte aktuální heslo / znaky a zadejte
přihlašovací heslo. Nastavení jména a hesla potvrdíte stiskem Apply.
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Po ukončení nastavení by se měl LED indikátor nad obrázkem zeměkoule (druhá zprava na
modemu) změnit na zelenou a připojení do Internetu je hotové.
6. Nastavení vlastní WiFi sítě
Pokud si přejete ponechat výchozí WiFi síť a její heslo, můžete tento krok
vynechat. Nastavení směrovače je v tomto případě hotové.
Pro vlastní nastavení Wi-Fi sítě klikněte ve spodní liště na položku
Network Setting a následně na Wireless.
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Změnu jména Wi-Fi sítě (SSID) provedete v části Wireless Network Settings.
Do kolonky Wireless Network Name (SSID) napíšete vaše nové jméno Wi-Fi sítě.
Změnu jména potvrdíte stiskem Apply.

 V části Security Level můžete změnit bezpečnostní heslo pro připojení do Wi-Fi sítě.
Odklikněte položku Generate password automatically, vymažte aktuální heslo / znaky
v kolonce Password a můžete napsat své vlastní nové heslo. Doporučení pro bezpečné heslo
naleznete v poznámce pod obrázkem. Změnu jména / hesla potvrdíte stiskem Apply.

Poznámka:
Pro vyšší bezpečnost doporučujeme, aby heslo splňovalo následující parametry:
a) délka hesla - nejméně 8 znaků,
b) v hesle by se měly vyskytovat velká a malá písmena,
c) heslo musí obsahovat minimálně 1 velké písmeno, minimálně 1 malé písmeno a minimálně 1 číslo:
1. rozsah povolených velkých písmen: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ,
2. rozsah povolených malých písmen: abcdefghijklmnoprstuvwxyz,
3. rozsah povolených čísel: 1234567890
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3.

Řešení problémů

1. Co mám dělat když směrovač nefunguje správně?
 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely na obou koncích dobře připojeny.
 Odpojte směrovač na 1 minutu od elektrické zásuvky a poté jej znovu připojte.
 Zkontrolujte indikátory na předním panelu směrovače. Indikátory POWER (první
zprava), DSL (druhý zleva) a Internet (druhý zprava) by měly svítit zeleně. Jeden
nebo více indikátorů LAN by mělo svítit nebo blikat. LAN indikátor svítí / bliká pouze
pokud je v příslušném konektoru na zadní straně zapojené zařízení prostřednictvím
RJ45 kabelu.

2. Význam LED indikátorů na předním panelu směrovače
Pohled na přední stranu směrovače:

LED

POWER

Barva

Stav

Popis

Svítí

Zařízení je zapnuté a připravené k používání

Bliká

Probíhá automatický test po spuštění zařízení

Svítí

Automatický test byl neúspěšný, nebo nastala jiná chyba

Nesvítí

Zařízení je vypnuté

Svítí

K portu LAN je připojen počítač nebo jiné síťové zařízení

Bliká

Probíhá příjem nebo odesílání dat na konkrétním LAN portu

Nesvítí

Směrovač nezjistil připojené ethernet zařízení do LAN portu

Svítí

Bezdrátová síť je aktivní

Bliká

Směrovač komunikuje s bezdrátovými zařízeními

Bliká

Probíhá proces připojení prostřednictvím WPS

Nesvítí

Bezdrátová síť je vypnutá

Svítí

Linka DSL je připojená

Bliká

Zařízení provádí inicializaci DSL linky

Nesvítí

Linka DSL není připojena

Svítí

Zařízení úspěšně navázalo připojení do internetu

Bliká

Probíhá přenos dat z / do internetu

Svítí

Připojení PPP selhalo. Příčinou může být nedostupný server DHCP, PPPoE neodpovídá, nebo
nebyla úspěšně dokončena autentifikace

Nesvítí

Zařízení není připojeno do internetu

Zelená

Červená

LAN 1-4
Zelená

WPS/WLAN

Zelená

Oranžová

DSL
Zelená

Zelená
INTERNET
Červená

13

4. Obnovení konfigurace směrovače do továrního nastavení.
 Zapněte směrovač. Ze zadní strany směrovače se mezi LAN porty a konektorem
napájení nachází malé tlačítko (viz obrázek níže), jehož držením v délce 10 sekund
obnovíte původní tovární nastavení. Na stisknutí použijte např. pero nebo párátko.

Poznámka:
Obnovením továrního nastavení směrovače se vymaže aktuální konfigurace.

