Windows XP
Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na
WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát
Obecné informace:
Tento návod popisuje způsob připojení na WiFi pouze pomocí funkcí vestavěných přímo
v operačním systému Windows XP. Pokud používáte k připojení na WiFi ovladače (software)
výrobce Vašeho notebooku, případně Vaší WiFi karty, potom postupujte podle návodu
dodaného výrobcem, Vašeho zařízení. Pokud Váš počítač takové ovladače využívá, potom se
v tomto návodu dostanete pravděpodobně nejdále do bodu 5). Pokud se Vám nastavení
Vašeho počítače nebude dařit, můžete si na infolince Rychlý drát (www.rychlydrat.cz)
objednat návštěvu našeho technika podle aktuálně platného ceníku.
WiFi karta musí být ve Vašem zařízení zapnutá. Především na noteboocích se WiFi karta dá
vypnout například stiskem kláves nebo speciálním vypínačem na těle notebooku. Podrobnosti
najdete v manuálu k počítači, popř. WiFi kartě.
Při zapojování a používání připojení počítače k WiFi nesmí být počítač zároveň připojený
k internetu i jiným způsobem. Například k tomu samému WiFi routeru síťovým kabelem.

Pro úspěšné připojení budete potřebovat tyto údaje:
- jméno Vaší WiFi sítě (SSID)
- heslo (neboli šifru, klíč apod.) pro připojení na WiFi
Oba údaje technik Rychlého drátu při instalaci WiFi routeru předává zákazníkovi v TXT
souboru. Pokud soubor nemáte, můžete se obrátit na infolinku Rychlý drát (www.rychlydrat.cz)
a my Vám údaje zašleme.

Poznámka: Aby WiFi router plnil svoji funkci musí být síťový kabel, který vede od kabelového
modemu (případně z datové zásuvky) zapojený do WiFi routeru pouze do jeho portu/konektoru
označeného jako „WAN“.

Postup nastaveni WiFi: (červená ruka ukazuje kam dvoj-kliknout nebo jen kliknout)
1) Klikněte na START a vyberte položku Ovládací panely.

2) Podle Vašeho nastavení zobrazení Ovládacích panelů klikněte buď na Připojení k síti
a Internetu, nebo na ikonu Síťová připojení, která je vidět v kroku č. 3

3) Klikněte na Síťová připojení.

4) Vyberte WiFi adaptér (WiFi síťovou kartu) popsanou jako „Bezdrátové připojení k síti“,
kterou se budete připojovat pomocí WiFi k internetu a klikněte na něj levým tlačítkem myši.

5) Pokud se Vám následně zobrazí toto hlášení, je na Vašem počítači nastaveno používání
software výrobce Vašeho WiFi zařízení. Dále už postupujte podle manuálu výrobce nebo
podle odstavce „Obecné informace:“ na začátku tohoto dokumentu.

6) kliněte na „Aktualizovat seznam sítí“. V seznamu se objeví jméno Vaší sítě (SSID).

7) Poklikejte na jméno Vaší sítě v seznamu. Zobrazí se řádek pro vložení hesla (šifry, klíče).
Heslo vložte opakovaně do každého řádku. Doporučujeme heslo vkládat kopírováním
pomocí dvojhmatů CTRL+C, CTRL+V.

8) Pokud jste zadal(a) správné heslo pro správné jméno sítě, je Váš počítač nyní připojený
k WiFi. Ikona “Bezdrátového připojení k síti“ v Nastavení sítě by nyní měla vypadat jako na
následujícím obrázku.

Pokud máte nastavené zobrazování stavu síťových zařízení i v „Oznamovací oblasti“
(většinou je na monitoru vpravo dole), potom by ikony měly vypadat takto:

9) V případě, že se Vám nastavení Vašeho zařízení nedaří podle Vašich představ jsou Vám
k dispozici naši technici, kteří po domluvení termínu na infolince Rychlý drát
(www.rychlydrat.cz) přijedou k Vám a pokusí se Váš počítač nebo jiné zařízení nastavit,
případně zjistit, proč nastavit nelze a doporučí řešení. Práce technika se řídí aktuálně
platným ceníkem. Cena za výjezd a práci technika je účtována i v případě, že se Váš
počítač připojit nepodaří.
Věříme, že Vám návod pomohl. Pokud Vám v něm chyběli některé informace, můžete nás
o tom informovat na kontaktním emailu podpory Rychlý drát (www.rychlydrat.cz).

děkujeme za pozornost
tým Rychlý drát

zdroj: internet, upraveno

