Obsah balení

Přehled zařízení AirBridge 1. Příprava na instalaci
Pohled zepředu

Tato instalační příručka popisuje, jak můžete pomocí uživatelského rozhraní místního
prohlížeče vytvořit Wi-Fi most mezi dvěma zařízeními Insight Instant Wireless AirBridge
metodou propojení mezi hlavním a satelitním zařízením.
Poznámka: Nástroj NETGEAR Insight můžete také použít ke konfiguraci nastavení
mezi dvěma body (nebo mezi jedním a více body) mezi hlavním a satelitním zařízením.
Chcete-li však nakonfigurovat přístupový bod nebo nastavení klientského přemostění,
musíte použít uživatelské rozhraní místního prohlížeče zařízení WBC502.
Nejprve nastavte hlavní zařízení AirBridge a poté nastavte satelitní zařízení AirBridge.
Hlavní zařízení zůstane připojeno k síti a bude poskytovat připojení k satelitnímu
zařízení, které bude instalováno na vzdáleném místě.
Počáteční párování doporučujeme provést ještě před rozmístěním zařízení v oblasti se
snadným přístupem k síti, která má poskytovat připojení k hlavnímu zařízení.
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2. Registrace zařízení v aplikaci NETGEAR Insight
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Pohled zezadu

(Model WBC502)
1

2. Spusťte na svém mobilním zařízení aplikaci NETGEAR Insight.
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Napájecí adaptér a napájecí
kabel (liší se podle oblasti)
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Port PoE: Připojte k systému
AirBridge LAN1
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Port LAN: Připojení k síti

Pásek pro montáž na
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Šrouby
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Instalační příručka

Další vlastnosti zařízení AirBridge (WBC502):
• SSID pro správu sítě 2,4 GHz
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1. Na mobilním zařízení přejděte do obchodu App Store nebo Google Play,
vyhledejte výraz NETGEAR Insight a stáhněte nejnovější verzi aplikace.

•

SSID 5 GHz pro rozšíření sítě

•

Rozsah 3 km nebo více

3. Zapněte zařízení AirBridge
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Kontrolka LED napájení
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Kontrolka LED LAN1: Napájení a síť
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Kontrolka LED LAN2: Zařízení
Ethernet
Kontrolka LED WLAN: Připojení k síti
Wi-Fi
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1. Zatáhněte za západku na přední straně
zařízení a vyjmutím spodního panelu
zařízení AirBridge odkryjte porty.

Kontrolky LED intenzity signálu

Pohled zespodu
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Podmínky

Toto zařízení musí instalovat odborný pracovník.
Pracovník provádějící instalaci je odpovědný za
dodržení místních předpisů dané země, včetně
provozu v zákonem povolených kmitočtových kanálech
a požadavků na výstupní výkon a DFS. Dodavatel ani
prodejce nenese odpovědnost za bezdrátový provoz,
který je v rozporu s předpisy nebo zákony. Další
podrobnosti naleznete ve smluvních podmínkách
a ujednáních pro zařízení.

3. Pokud nemáte účet NETGEAR, klepněte na možnost Create NETGEAR Account
(Vytvořit účet NETGEAR) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro svůj účet a klepněte na možnost LOG IN
(Přihlásit se).
5. V pravém horním rohu klepněte na ikonu +.
6. Vyfoťte čárový kód pomocí fotoaparátu telefonu nebo zadejte sériové číslo.
7. Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte zařízení.
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Tlačítko Reset
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LAN1: PoE a síťové připojení
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LAN2: Volitelné zařízení pouze pro satelit

2. Otočte zařízení AirBridge zadní stranou
k sobě a připojte ethernetový kabel
s konektory RJ-45 (není součástí
dodávky) do 24V portu PoE na PRAVÉ
straně zařízení AirBridge. Druhý konec
kabelu připojte do portu PoE na
napájecím adaptéru.
VAROVÁNÍ: Zařízení AirBridge napájejte pouze prostřednictvím ethernetového
kabelu připojeného k dodanému napájecímu adaptéru. Nepoužívejte žádný
jiný napájecí zdroj. Nejedná se o standardní port PoE. Použití jakéhokoli jiného
napájecího zdroje může vést k poškození zařízení.
3. Zasuňte zástrčku do napájecího zdroje.
Všechny kontrolky LED se rozsvítí a poté zhasnou. Kontrolka LED napájení zůstane
rozsvícená.

4. Připojení k síti

7. Nakonfigurujte satelitní zařízení

Další podporované režimy

1.
2.

Mezi další podporované provozní režimy
zařízení AirBridge patří vícebodové
připojení mezi hlavním a satelitním
zařízením, přístupový bod a klientské
přemostění. Informace o samostatných
režimech naleznete v uživatelské příručce na
webové stránce
netgear.com/support/product/WBC502.

3.
4.
5.
6.
Zařízení AirBridge doporučujeme připojit k síti s přístupem k internetu už během instalace.
Pokud síť obsahuje server DHCP, jako je router, zařízení AirBridge bude automaticky přiřazena
nová adresa IP. (Výchozí IP adresa je 192.168.0.100.)
Aby se předešlo síťové smyčce, nastavte nejprve hlavní zařízení AirBridge, poté je odpojte od
sítě a nastavte satelitní zařízení AirBridge.
1.

Propojte port LAN na napájecím adaptéru se směrovačem nebo spínačem v síti.
(Nepřipojujte port LAN2 na hlavním zařízení přímo k síti.)

2.

Připojte své mobilní zařízení nebo počítač ke stejné síti, ke které jste připojili zařízení
AirBridge, které nastavujete.

7.
8.
9.

Pomocí nového hesla místního zařízení se přihlaste jako správce a odsouhlaste Podmínky
použití.
10. Podívejte se na LED kontrolky na zadní straně satelitního zařízení. Zelená LED kontrolka
nejvíce vpravo značí silný signál. Nyní se můžete odhlásit a satelitní zařízení odpojit.

8. Nainstalujte hlavní a satelitní zařízení

5. Přejděte do Day Zero Easy Setup (Snadné
počáteční nastavení).
1.

Odpojte hlavní zařízení AirBridge od sítě a poté k síti připojte satelitní zařízení AirBridge.
Opakujte krok 3. Zapněte zařízení AirBridge a krok 5. Přejděte do Day Zero Easy Setup
(Snadné počáteční nastavení). na satelitním zařízení.
Do pole AP Login New Password (Nové přihlašovací AP) zadejte nové heslo pro správu
místního zařízení.
V nabídce Operation mode (Provozní režim) vyberte možnost AirBridge Satellite (Satelitní
zařízení AirBridge).
Do pole SSID zadejte stejný název, který jste nastavili pro hlavní zařízení.
Do pole Passphrase (Přístupové heslo) zadejte stejné přístupové heslo, které jste nastavili
pro hlavní zařízení.
Do pole Management WPA2 Passphrase (Přístupové heslo správy WPA2) zadejte nové
heslo pro správu SSID, které vám umožní spravovat satelitní zařízení přes připojení Wi-Fi.
Klikněte na tlačítko Apply (Použít).
Nastavení je uloženo a satelitní zařízení se restartuje a aplikuje vaše nastavení.

Satelit

Hlavní zařízení
Přímá viditelnost

Zadejte IP adresu zařízení AirBridge.

Pro režim správy vyberte přepínač Standalone Mode (Samostatný režim).
Na stránce se zobrazí nastavení Day Zero Easy Setup (Snadné počáteční nastavení).

6. Nakonfigurujte hlavní zařízení

Síť

Jedno zařízení
nebo rozšířená síť

Při prvním přístupu k uživatelskému rozhraní místního prohlížeče zařízení AirBridge musíte
nastavit provozní režim, nové heslo pro správu místního zařízení, jedinečný název a nové
přístupové heslo pro SSID 5 GHz a nové přístupové heslo pro SSID správy.

1.

Připojte port LAN na napájecím adaptéru hlavního zařízení ke své bezdrátové síti.

2.

Nainstalujte hlavní zařízení tak, aby bylo v přímé linii stanoviště k místu, kam chcete
nainstalovat satelitní zařízení.

Tip: Název SSID a všechna hesla si zapište.

3.

Nainstalujte satelitní zařízení na oddělené místo tak, aby směřovalo k přednímu panelu
hlavního zařízení na hlavním pracovišti.

Do pole AP Login New Password (Nové přihlašovací AP) zadejte nové heslo pro správu
místního zařízení.

2.

V nabídce Operation mode (Provozní režim) vyberte možnost AirBridge Master (Hlavní
zařízení AirBridge).

3.

Do pole SSID zadejte nový název pro SSID sítě 5 GHz.

4.

Do pole Passphrase (Přístupové heslo) nastavte nové přístupové heslo pro SSID sítě 5 GHz.

5.

Do pole Management WPA2 Passphrase (Přístupové heslo pro správu WPA2) zadejte nové
heslo pro správu SSID, které vám umožní spravovat hlavní zařízení přes připojení Wi-Fi.

6.

Klikněte na tlačítko Apply (Použít).
Nastavení je uloženo a hlavní zařízení se restartuje a aplikuje vaše nastavení.

7.

Pomocí nového hesla místního zařízení se přihlaste jako správce a odsouhlaste Podmínky použití.
Nyní se můžete odhlásit a hlavní zařízení odpojit.

Na stránce netgear.com/support najdete
odpovědi na otázky a možnost stáhnout
nejnovější aktualizace.
Na stránce komunity NETGEAR
community.netgear.com můžete získat
užitečné rady.
Další informace o produktech Insight
s funkcí Instant Mesh najdete na stránce
netgear.com.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a
předpisy, například Prohlášení o shodě pro
EU, najdete na stránce
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

V prohlížeči se může zobrazit zpráva týkající se zabezpečení. Ignorujte ji nebo přidejte
výjimku.

1.

Podpora a komunita

Shoda se zákony

Pokud neznáte IP adresu zařízení AirBridge, použijte aplikaci NETGEAR Insight nebo jinou
metodu zjišťování.

2.

Předplatitelé programu Insight Premium
a Insight Pro mohou pomocí portálu Insight
Cloud konfigurovat nastavení propojení
mezi hlavním a satelitním zařízením. Další
informace naleznete ve znalostní bázi
společnosti NETGEAR.

Satelitní zařízení můžete umístit do vzdálenosti 3 km nebo více od hlavního zařízení.
4.

Připojte napájení k zařízením.
Poté, co satelit naváže připojení Wi-Fi s hlavním zařízením, rozsvítí se kontrolka LED intenzity
signálu (SSI).

5.

Pomocí kontrolek LED intenzity signálu (SSI) upravte polohu satelitního zařízení tak, aby byl
signál Wi-Fi optimální.
Zelená
kontrolka LED
Žlutá
kontrolka LED
Červená
kontrolka LED

Pravá kontrolka LED intenzity signálu (SSI) svítí zeleně. Signál pro
připojení Wi-Fi je silný. Levá a prostřední kontrolka LED SSI nesvítí.
Prostřední kontrolka LED intenzity signálu (SSI) svítí žlutě. Signál pro
připojení Wi-Fi je celkem dobrý. Levá a pravá kontrolka LED SSI nesvítí.
Levá kontrolka LED intenzity signálu (SSI) svítí červeně. Signál pro
připojení Wi-Fi je slabý. Prostřední a pravá kontrolka LED SSI nesvítí.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte
prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

