
TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router 
Model TL-WR743ND 

Rýchly inštalačný sprievodca 
 

Obsah balenia 
 
 
 
 
 
 
                         TL-WR743ND       Rýchly inštalačný sprievodca       PoE injektor 
  
 
 
 
 

Napájací adaptér         CD             Ethernet kábel 
 
Systémové požiadavky 
• Windows 7 
• Windows 2003 
• Windows Me 

• Windows Vista 
• Windows 2000 
• Mac 

• Windows XP 
• Windows 98 
• Linux 

 
1. Hardvérové pripojenie 
 

 
 

1. Pripojte váš počítač do LAN portu vášho routra pomocou Ethernet kábla. 
2. Pripojte dodaný napájací adaptér do POWER konektora na routri a druhý koniec do 

štandardnej elektrickej zásuvky. 
3. Stlačte vypínač na routri. 

 
Poznámka: 
1. Odporúčame umiestniť router mimo elektrických zariadení, ako stropné ventilátory, domáce 

bezpečnostné systémy, mikrovlnky alebo základne bezdrôtových telefónov. 
2. Ak je vzdialenosť medzi zásuvkou a routerom príliš veľká na dodávanie napájania, môžete 

použiť riešenie „Power over Ethernet (PoE)“ popísané v Apendix B: Nastavenie PoE. 



 
2. Konfigurácia PC 
 

1. Pre Windows 7/Vista, kliknite „Start“ (Štart) > “Settings” (Nastavenia) > “Control Panel” 
(Ovládací panel) > “View network status and tasks” (Zobraziť stav siete a úlohy)> 
“Manage network connection” (Spravovať sieťové pripojenie). 
Pre Windows XP/2000, kliknite „Start“ (Štart) > “Control Panel” (Ovládací panel) > 
“Network and Internet Connections” (Sieťové a Internetové pripojenia) > “Network 
Connection” (Sieťové pripojenie) 

2. Pravý klik na „Local Area Connection“ (Lokálna sieť) a potom kliknite na „Properties“ 
(Vlastnosti). 

 
3. Zvoľte „Internet Protocol (TCP/IP)“ a kliknite na „Properties“ (Vlastnosti). 

 
                                          Pre Windows 7/Vista     Pre Windows XP/2000 

4. Zvoľte „Obtain an IP address automatically“ (Získať IP adresu automaticky) a „Obtain 
DNS server address automatically“ (Získať adresu DNS servera automaticky). Potom 
kliknite na „OK“. 

 
                                           Pre Windows 7/Vista    Pre Windows XP/2000 
 
3. Konfigurácia routra 

1. Otvorte váš webový prehliadač. Zadajte „http://192.168.1.1“ a stlačte Enter. 

 
2. Zadajte užívateľské meno a heslo (admin/admin) a kliknite „OK“. 



 
3. Po úspešnom prihlásení, kliknite na položku „Quick Setup“ a kliknite na „Next“ na 

pokračovanie. 

 
4. Zvoľte režim „AP Client Router“ a kliknite na „Next“. (Tu sa používa režim AP Client 

Router ako príklad.) 

 
5. Zvoľte typ pripojenia WAN a kliknite „Next“ na pokračovanie. 

 
a) Ak zvolíte „PPPoE“, prosím zadajte užívateľské meno a heslo od vášho WISP. 

Potom kliknite na „Next“. 

 
b) Ak zvolíte „Dynamic IP“, router automaticky príjme IP parametre od vášho WISP 

bez potreby zadávania akýchkoľvek parametrov. 
c) Ak zvolíte „Static IP“, prosím zadajte „IP address“ a „Subnet Mask“ od vášho 

WISP. Potom kliknite na „Next“. 

 



 
6. Kliknite na tlačidlo „Search“ na vyhľadanie dostupných bezdrôtových sietí. 

 
7. Zvoľte SSID vašej cieľovej siete a kliknite na „Connect“. 

 
8. SSID a BSSID bude automaticky doplnené do tabuľky bezdrôtových nastavení. Zvoľte 

„Key type“ a zadajte „Password“. Potom kliknite na „Next“. 

 
 

9. Kliknite na tlačidlo „Reboot“ aby sa zmeny použili a dokončite rýchle nastavenie. 
(Odporúčame pokračovať na kapitole Apendix A na zabezpečenie vašej bezdrôtovej 
siete.) 

 
 
 
Poznámka: Popis konfigurácie režimu AP router nájdete na priloženom CD. 
 
Apendix A: Nastavenie bezdrôtovej bezpečnosti 

1. Zvoľte „Wireless > Wireless Security“ stránku. Potom zvoľte „WPA-PSK/WPA2-PSK“ 
a zadajte bezpečnostný kľúč dlhý 8 až 64 znakov (čísla alebo písmená) vo pola „PSK 
Password“. Kliknite „Save“ na pokračovanie. 

 
 



2. Zvoľte „System Tools > Reboot“ stránku. Potom kliknite na tlačidlo „Reboot“ aby sa 
dokončilo nastavenie. 

 
 
 
Apendix B: Nastavenie PoE 

 
 

1. Vypnite všetky vaše sieťové zariadenia, vrátane vášho počítača, PoE injektora a routra. 
2. Pripojte váš počítač do LAN portu vášho routra pomocou Ethernet kábla. 
3. Pripojte WAN port vášho routra do PoE portu na PoE injektore pomocou Ethernet kábla. 
4. Pripojte zadaný napájací adaptér do DC konektora PoE injektora a druhý koniec do 

štandardnej elektrickej zásuvky. 
 
Poznámka: 
1. Pasívny PoE injektor podporuje maximálnu dĺžku kábla až do 30 metrov. 
2. Pre dlhšie napájané káble až do 100 metrov, prosím zvoľte TP-LINK 48V PoE adaptéry: TL-

POE200, TL-POE150S alebo TL-POE10R. 
 
Informácie o produktoch nájdete na našej oficiálnej webovej stránke http://www.tp-link.com. 
 
Technická podpora 
• Pre viac informácií pri odstraňovaní problémov, choďte na  
 http://www.tp-link.com/support/faq.asp 
 
• Na stiahnutie najnovšieho firmware, ovládačov, utilít a užívateľského manuálu, choďte na 
 http://www.tp-link.com/support/download.asp 
 
 
Preklad: Agem Computers spol. s.r.o. 


