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První zapojení 

Proveďte zapojení dle přiloženého manuálu. Napájení je třeba zajistit pomocí pasivního POE, injektor je přibalen v balení. Výchozí IP adresa je vždy 192.168.1.36. 

Připojte k PC pro nakonfigurování ve webovém rozhraní, v následujících krocích. 

 

Nastavení hesel a regionů 

- Vyplňte administrátorské heslo k zařízení 

- Country/Region – zvolte TEST, pokud nenaleznete svůj region. Je důležité mít nastavený 

na obou zařízení stejný region! V opačném případě neuvidí druhé zařízení. 

- Zvolte vaše časové pásmo 

- Jazyk je pouze v Angličtině 

Po vyplnění zbylých kolonek zaškrtnete Souhlas a klikněte na Activate, vyčkejte až se Bridge 

restartuje a přihlaste se pod administrátorským účtem, který jste si právě vytvořil.  
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Nastavení IP 

Po přihlášení klikněte na záložku Wizard, a upravte IP adresu dle vašich preferencí (nezapomeňte na druhé zařízení, aby nemělo stejnou IP) a klikněte na NEXT 

 

V následujícím kroku si Wireless Mode přepněte na Acces Point a u druhého zařízení ponechte režim Station. Nastavte si vlastní SSID pokud bude potřeba 

(defaultní je Wireless) a především změntě heslo, vše u obou jednotek. Defaultní 

heslo je 1234567890abc . 

Zbytek nastavení můžete nechat implicitní, pokud nekoliduje s jinou sítí v místě 

instalace. 

Klikněte na na Change, uložte změny a APčko se restartuje. 

Po resetu jedno ze zařízení bude v režimu AP a bude vysílat síť „Wireless“. Druhé 

zařízení se bude aktivně snažit připojit k síti s názvem „Wireless“, za předpokladu 

že jste název nezměnil za jiný. Po připojení jednotky automaticky funguji jako 

bridge.  

Antény by vždy měli na sebe kolmo vidět, bez žádných překážek. 
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