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Bezpečnostní upozornění

Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko vany, umyvadla, kuchyňského 
dřezu nebo bazénu. Router nesmí stát na dešti a nesmí být umístěn ve vlhkém prostředí. 

Napájecí kabel by měl být umístěn tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí. Kabel by měl volně 
ležet. V cestě by mu neměly stát žádné překážky a neměly by na něm být umístěny žádné 
těžké předměty. Na kabel nešlapejte a neničte jej. Používejte pouze kabel a adaptér, který 
jste obdrželi se zařízením. 

Ujistěte se, že na přístroji není blokován žádný otvor, který umožňuje větrání, aby 
nedocházelo k přehřívání přístroje. 

Router VR-3031eu

Router Multi-DSL WLAN poskytuje širokopásmové internetové připojení, drátové i 
bezdrátové, které je možné využít v domácnostech i kancelářích. Router VR-3031eu 
podporuje ADSL2+ a VDSL2 připojení přes jeden port RJ-11. ADSL2+ podporuje sdílené 
internetové připojení, zatímco VDSL2 je vhodné pro přenášení videa, hlasu a dat. Router 
VR-3031eu je vybaven čtyřmi LAN porty, bezdrátovým přístupovým bodem a jedním USB 
2.0 portem. 

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu
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1 KROK: zapojení modemu
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Zapnutí zařízení 

Vypněte přístroj (tlačítko Power je v poloze OFF). Síťový adaptér zasuňte do portu pro 
přívod elektrické energie. Poté síťový adaptér zapojte do zásuvky ve zdi nebo jiného 
zdroje elektrické energie. Zapněte přístroj (tlačítko Power je v poloze ON). Pokud 
kontrolka LED přívodu elektrické energie svítí správně, je zařízení připraveno ke 
konfiguraci.

Tlačítko Reset 

Pokud tlačítko Reset stisknete na cca 10 sekund, obnovíte výchozí nastavení. Jakmile se 
zařízení úspěšně restartuje, přední panel by měl správně svítit.

Pokud zařízení nefunguje správně, zkontrolujte, zda jsou kabely přívodu elektrické energie 
správně zapojeny, a znovu přístroj zapněte.

Tlačítko WPS/WiFi 

Pro aktivaci WPS podržte tlačítko WPS/WiFi tlačítko na více než 5 sekund. Nastavení 
WPS na routeru, musí být povoleno. (Webové rozhraní Advanced Setup->Wireless-
>Security page). Stisknutím a podržením tlačítka na dobu 1 až 5 sekund budete moci 
zapnout/vypnout WiFi síť. 

Porty Ethernet (LAN) 

Můžete připojit až čtyři síťová zařízení, pro jejich připojení použijte kabely 10/100 BASE-T 
RJ-45. Porty automaticky detekují MDI/X; proto je možné použít přímý nebo překřížený 
kabel. 

Port USB Host (Typ A) 

Tento port umožní k modemu připojit tiskový server, 3G dongle, USB HDD nebo USB flash 
disk. 

Port DSL 

K portu RJ11 připojte linku ADSL2/2+ nebo VDSL2. Ke stejné lince můžete připojit i 
obyčejný telefon a to pomocí rozbočovače. 
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2 KROK: přihlášení

Otevřete internetový prohlížeč a do pole adresy zadejte výchozí IP adresu přístroje IP 
10.0.0.138. Do pole s adresou zadejte http://10.0.0.138. 

Na obrazovce se objeví následující dialogové okno. Zadejte výchozí uživatelské jméno 
“admin” a heslo “admin”. Klikněte na OK. 
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POZNÁMKA: Přihlašovací heslo můžete později změnit 

'
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3 KROK: konfigurace zařízení

Snadné nastavení

Klikněte na tlačítko Spustit průvodce a začněte s konfigurací vašeho zařízení.

�  
Konfigurace Ethernet portů. 

Vyberte Nastavení LAN portů - varianta “Only Internet”. .

 �
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Bezdrátové připojení

Zaškrtněte Povolit bezdrátovou síť. Vyplňte SSID a heslo, které naleznete na routeru. 

Ve třetím a zároveň posledním kroku se zobrazí souhrn konfigurace, který potvrďte 
kliknutím na tlačítko Dokončit. 
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4 KROK: zabezpečení (volitelné)

 ZABEZPEČENÍ

�

Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě lze nakonfigurovat pomocí programu WPS (Wi-Fi 
Protected Setup) nebo manuálně. WPS konfiguruje bezpečnostní nastavení automaticky, 
zatímco manuální nastavení vyžaduje, aby uživatel zabezpečení nakonfiguroval pomocí 
webového uživatelského rozhraní. 

Wi-Fi Protected Setup (WPS) je norma, která usnadňuje zabezpečení bezdrátových sítí 
pro certifikovaná síťová zařízení. Každé zařízení certifikované dle WPS má PIN kód i push 
button umístěné přímo na zařízení, nebo přístupné přes software zařízení. Přístroj 
VR-3031eu má tlačítko WPS a virtuální tlačítko přístupné z webového uživatelského 
rozhraní (WUI). 
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