Návod na rychlé zprovoznění služby
UPC Internet a UPC Telefon
Obsah samoinstalačního balíčku
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1. Modem
2. Napájecí zdroj
3. UTP kabel (pouze u nové služby Internet)
4. Propojovací koaxiální kabel s F-konektory (není součástí balíčku při výměně modemu)
5. Klíč č. 11
6. Návod na rychlé zprovoznění služby
7. Telefonní přístroj včetně příslušenství (ke službě UPC Telefon, pokud je objednána)

(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

Postup zapojení
(v případě výměny modemu za jiný typ použijte stávající propojky (3 a 4) a nový napájecí zdroj)

1. Propojte koaxiálním kabelem (4) datový výstup účastnické zásuvky a vstup modemu označený „cable“, a dotáhněte!!! přiloženým klíčem (5)
2. Propojte modem a PC dodaným UTP kabelem (3) do vstupů označených „ETHERNET“ nebo
3. Připojte modem přes napájecí zdroj (2) do el. zásuvky

TYP 1

Zadní strana
PC boxu

(4)
Modem (1)

TYP 2
(2)

(3)

Pokud je vše v pořádku, během několika minut se rozsvítí kontrolky na přední straně modemu, dle typu viz obrázek níže a budete moci využívat Vámi
objednané služby.

WEBSTAR EPC 2203 ED 2.0

CISCO EPC 3208 ED 3.0

CISCO EPC 3925 ED 3.0 WiFi

CISCO EPC 3212 ED 3.0

CISCO EPC 2425 ED 2.0 WiFi

MOTOROLA SBV 6120 ED 3.0
UBEE EVM 3206 ED 3.0

Služba je poskytována ode dne, kdy technik úspěšně zprovoznil koncové místo (tzn. účastnickou zásuvku ve Vašem bytě) nebo v den, kdy Vám dodal
samoinstalační balíček, pokud je koncové místo již zprovozněno.
Pokud po nainstalování není služba funkční, kontaktujte prosím technickou podporu na tel.: 241 005 100.
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Připojení telefonního přístroje (u služby UPC Telefon)

Pokud máte objednanou telefonní službu, vybalte telefonní přístroj a propojte přiloženým tel. kabelem výstup „TEL1“ na modemu a vstup „LINK“
na tel. přístroji.

4 Nastavení síťového připojení
Pro Windows XP
Kliknutím na tlačítka START > OVLÁDACÍ PANELY > SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ se dostanete k ikoně „Připojení k místní síti“, kde pravým tlačítkem myši
vyberete položku „Vlastnosti“ a zaškrtnete „Protokol sítě internet“. Poté zvolíte položku „Vlastnosti“ a zaškrtnete políčka „Získat adresu IP
automaticky“ a „Získat adresu serveru DNS automaticky“. Potvrďte „OK“ a zavřete všechna otevřená okna.

Pro Windows Vista a Windows 7
Kliknutím na tlačítka START > OVLÁDACÍ PANELY > CENTRUM SÍTÍ > SPRAVOVAT SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ se dostanete k ikoně „Místní připojení“,
kde pravým tlačítkem myši vyberete položku „Vlastnosti“ a zaškrtnete „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“. Poté označte „Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4)“ a zvolte „Vlastnosti“. Nyní zaškrtněte políčka „Získat adresu IP automaticky“ a „Získat adresu serveru DNS automaticky“.
Tento postup zopakujte i pro „Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)“, potvrďte „OK“ a zavřete všechna okna.
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Připojení pomocí Wi-Fi

1. Dodané zařízení je již přednastaveno pro bezdrátový provoz. Název přednastavené sítě a přednastavené heslo k síti naleznete na štítku na spodní
straně modemu, např. SSID: UPC 495317 Password: OMPIYZDY. Pozor, při zadávání hesla je třeba rozlišovat velká a malá písmena!!!
2. Otevřete síťová připojení:
- poklepejte na „Bezdrátová připojení k síti“
- systém vyhledá dostupné sítě, vyberte Vaši síť odpovídající názvu na štítku modemu (např. UPC 495317)
- klikněte na „Připojit“ a zadejte klíč, tj. heslo uvedené na štítku na spodní straně modemu
- klikněte na „Připojit“
3. V případě, že PC není připojeno k internetu, ověřte, že TCP/IP protokol Vašeho PC pro bezdrátovou síť je
nastaven na dynamickou IP adresu.

Více informací o instalaci datových služeb najdete na
www.upc.cz/klientsky-servis/manualy

Klientské
centrum
tel.:100
241 005 200
Klientský
servis
✆ 241 005

