LinkSys WET54G ver.2

Zařízení LinkSys

WET54G ver.2 a ver.3 je podporován službou 802.WiFi .

Doporučený postup nastavení LinkSys

WET54G ver.2 a ver.3

Nastavení Vašeho PC:
Podrobný postup pro WinXP:
V nabídce Start klikněte na Ovládací panely.

V další nabídce klikněte na Připojení k síti a Internetu.

Klikněte na síťová připojení.

Dostanete se do další nabídky, kde vyberete připojení k místní síti (zpravidla by mělo být jen jedno, pokud
ne vyberte to, u kterého je rychlost připojení 100,0 Mb/s).

Zkontrolujte si, že jste v záložce “Obecné“ a máte označenu položku Protokol sítě Internet (TCP/IP).
Klikněte na tlačítko vlastnosti.

V další nabídce označte Použít následující adresu IP. A zadejte hodnoty:
Adresa IP: 192.168.1.200
Maska podsítě: 255.255.255.0
Proč 192.168.1.200 ? Protože musí být jiná adresa IP na PC a jiná v Linksysu. Bez tohoto nastavení se do
Linksysu nedostanete.

Po doplnění IP adresy a masky potvrďte všechna okna tlačítkem OK.

Postup nastavení LinkSys WET54G ver.2 a ver.3:
Po nakonfigurování síťového rozhraní Vašeho počítače.
Tuto IP adresu zadejte do vašeho internetového prohlížeče a potvrďte.

Budete požádáni o přihlášení, zde stačí vyplnit uživatelské jméno a heslo.
Obojí je ADMIN.

Po přihlášení by se Vám měla zobrazit úvodní nabídka zařízení.
Zde stiskněte tlačitko Site Survey.
Položka Security: Disable
Položka Configuration type musí být na Static IP Address . Tato položka slouží jen pro komunikaci s Vašim
PC, nemusíte si jí vůbec všímat.

Hodnota, kterou vyplníte do položky IP Address pak slouží pro přístup do zařízení.

Po kliknutí na tlačítko Site Survey se zobrazí nabídka vyhledaných síti.
Názvy našich hotspotů začínají na www802cz............. .
Ve sloupci SSID vyberte síť s nejsilnějším signálem.

Pro potvrzení změny sítě klikněte na tlačítko OK.

Dále je nutné nastavit v menu Advanced položku Cloning Mode na Enable/Auto.
V
případě, že by Vás autorizační brána v prohlížeči nutila abnormálně často k přihlašování, nastavte
klonování na Enable/Manual a vyplňte MAC adresu zařízení, které bude připojeno do ethernetového portu.
V položce Advanced Wireless doporučujeme nastavit tyto hodnoty:
Transmission Rate: 11 Mbps
RTS Threshold: 512
Fragmentation Threshold: 2346
Fragmentation Threshold:
Tuto hodnotu doporučujeme nastavovat na jinou než standardní pouze v případě, že připojení (zejména
rychlost uploadu), není zcela v pořádku. Doporučujeme s parametrem experimentovat - defaultní hodnotu
2346
postupně snižovat dokud nebude kvalita připojení uspokojivá. Hodnota nesmí být nastavena na nižší než

512.
Do kolonky Enter MAC Address nevypisujte hodnotu podle našeho návodu. Je zapotřebí zde vyplnit MAC
adresu Vašeho PC, případně jakéhokoliv jiného zařízení, které je zapojeno bezprostředně za Linksysem.
U většiny zařízení naleznete MAC Adresu na štítku poblíž vyrobního čísla.
MAC adresu (fyzickou adresu) Vašeho počítače zjistíte pomocí příkazového řádku: Start / spustit, do řádku
napište: cmd Tím spustíte příkazový řádek a do něj zadejte: "ipconfig /all".

Na konec vše potvrďte tlačítkem Apply. Tím je konfigurece ukončena.
Poslední krok, který musíte udělat, je nastavit opět automatické přidělovaní IP adresy.
Do tohoto okna se dostanete stejným postupem jako při Nastavování Vašeho PC na začátku tohoto
návodu.
Pak je zde potřeba zaškrtnout následující volby:

Potvrdíte tlačitkem OK.
Tím by měla být instalace jak Vašeho zařízení tak i služby 80 2.WiFi úspěšně dokončena.
Náměty či připomínky pište prosím na Dohled@802.cz .

