
                                                                                   Návod k obsluze
M804, A - WI - FI adaptér USB

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste
si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno
svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (<
-10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému
zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou.
Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Systémové požadavky
Notebook nebo stolní počítač s procesorem Pentium 1 GHz nebo
lepším
Windows XP/Vista/Win 7/MAC.OS/LINUX
Dostupný vysokorychlostní USB 2.0 port

Instalace

DŮLEŽITÉ: Pro zachování správného postupu instalace nepřipojujte Wi-Fi adaptér k vašemu 
počítači před nainstalováním potřebného softwaru. Pokud tak učiníte, vyčkejte na zobrazení 
obrazovky „Nalezen nový hardware“ a klikněte na „Zrušit“. V opačném případě bude proces 
instalace neúspěšný.

Vložte připojené CD do jednotky CD-Rom a spusťte program Setup.exe

Vyčkejte až instalace naběhne.
Zvolte jazyk a klikněte na tlačítko „Další“ pro pokračování procesu instalace.
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Program se automaticky nainstaluje do vašeho počítače. Až bude instalace hotová, klikněte na 
„Ano, hci restartova můj počítač“ a klikněte na „Dokončit“, aby mohl probhnout restart vašeho 
počítače.

Teď když máte počítač opět zapnutý, vložte USB Wi-Fi Adaptér do USB 2.0 portu vašeho počítače.

V okně „Nalezen nový hardware“ (které se zobrazuje automaticky po zasunutí adaptéru do USB 
2.0 portu vašeho počítače), zvolte možnost „Ne, pro tentokrát“ (No, not this time) a klikněte na 
tlačítko „Další“.
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V dalším kroku budete dotázáni na to, co chcete udělat dále (What do you want the wizard to do?“.
Zvolte možnost „Nainstalovat software automaticky (Doporučeno)“ (Install the software 
automatically (Recommended) a stiskněte tlačítko „Další“.

Na obrazovce se objeví okno, které indikuje, že právě probíhá instalace. V tuto chvíli není 
vyžadována žádná akce.

Po úspěšném dokončení instalace nově nalezeného hardwaru je váš Wi-Fi adaptér připraven na 
konfiguraci.
Konfigurace
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Po dokončení instalace je možné provést konfiguraci Wireless-G USB Adapteru pro připojení k 
bezbrátové síti. Proces konfigurace se spustí automaticky. Ve spodní lište na ploše svého počítače
najdete také ikonku.

1. Klikněte pravém tlačítkem myšky na ikonku a zvolte „Open Config Utility“.

2. Nástroj konfigurace spustí hledání dostupných bezdrátových sítí. Stiskněte „Obnovit“ 
(Refresh) pro obnovení seznamu dostupných bezdrátových sítí v okolí. Pro připojení ke 
konkrétní bezdrátové sítí zvolte stiskněte „Přidat k profilu“ (Add to profile).

3. Pokud zvolená bezdrátová síť využívá kódování, je potřeba zvolit správný klíč kódování. 
Konfigurátor automaticky doporučuje správný typ autorizace (viz nabídka rolovacího menu),
takže byste ho neměli měnit

Poznámka: Pro sítě WPA /WPA2 musíte zvolit správný typ kódování, jako i (AES nebo TKIP). 
Tato nastavení jsou závislá na nastavení konkrétní bezdrátové sítě a pouze majitel této bezdrátové
sítě je schopen tyto informace poskytnout.
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4. Pokud připojení k síti proběhne úspěšně, zobrazí se následující dialogové okno

Poznámka: Pro pokročilá nastavení a další funkce USB Wi-Fi adaptéru použijte návod k obsluze, 
který naleznete na přiloženém CD.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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