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Bezdrôtový modem CBN CH7465LG je celosvetovo najkompaktnejší hlasový 
modem  EuroDOCSIS 3.0 v štýlovom a elegantnom designe určený pre 
domácnosti, domáce kancelárie alebo menšie podniky. Možno ho použiť v 
domácnosti s jedným alebo viacerými počítačmi s podporou bezdrôtového 
pripojenia pre vzdialený prístup k bezdrôtovému modemu.

Táto užívateľská príručka obsahuje prehľad a informácie o nastavení 
bezdrôtového modemu CH7465LG. Obsahuje tiež pokyny pre inštaláciu 
bezdrôtového modemu a konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete LAN, siete 
Ethernet, smerovača, DHCP a zabezpečení.

Kontaktné informácie

• Ak máte dotazy alebo potrebujete pomoc s bezdrôtovým modemom CH7465LG,
obráťte sa na nás prostredníctvom emailu na post@upc.sk alebo Call centrum
UPC na tel. čísle 02/594 22 222.

• Informácie o zákazníckom servise, technickej podpore alebo záručných
opravách nájdete na karte so softwérovou licenciou CBN CH7465LG,
zárukou a bezpečnostnými a právnými informáciami dodané s bezdrôtovým
modemom CH7465LG.

Štandardné funkcie
Bezdrôtový modem CH7465LG kombinuje vysokorýchlostný prístup k internetu, 
miestnu konektivitu a zabezpečenie počítačov v sieti LAN v domácnosti alebo v 
malej firme. Ponúka nasledujúce funkcie:

• Kombinácia piatich samostatných produktov v jednom kompaktnom zariadení –
káblový modem EURO DOCSIS® 3.0, bezdrôtový prístupový bod IEEE 802.11b/
g/n/ac, pripojenie Ethernet 10/100/1000Base-T, možnosť pripojenia telefónnej
služby od UPC a brána firewall.

• Integrovaný vysokorýchlostný káblový modem pre širokopásmový prístup k
internetu a ďalší online služby s omnoho rýchlejším prenosom dát ako tradične
komutované modemy alebo modemy ISDN.

• Pokročilá brána firewall rozširuje zabezpečenie siete pred nežiadúcimi útokmi z
internetu. Podporuje stavovú kontrolu, zisťovanie prienikov, demilitarizovanú
zónu (DMZ), predchádzanie útokom typu DOS (odmietnutie služby) a preklad
sieťových adries (NAT).

• Jedno širokopásmové pripojenie až pre 253 počítačov, z ktorých je možné
prechádzať web; všetky počítače v sieti LAN komunikujú, ako by boli pripojené
k rovnakej fyzickej sieti.

Prehľad
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• Štyri porty Ethernet uplink 10/100/1000Base-T podporujúce pripojenie s polovičným
alebo plným duplexom s podporou funkcie auto-MDIX.

• Bezdrôtový prístupový bod IEEE 802.11n/ac, ktorý umožní užívateľom notebooku
zostať pripojení pri pohybe doma alebo v kancelárii, prípadne pripojenie stolných
počítačov bez inštalácie sieťových káblov. Rýchlosť bezdrôtového pripojenia sa
môže líšiť v závislosti na vzdialenosti.

• Bezdrôtové funkcie zariadenia CH7465LG podporujú obe pásma Wi-Fi – 2,4 i 5 GHz.

• Bezpečné širokopásmové pripojenie Wi-Fi pre zariadenie s podporou Wi-Fi vo vašej
sieti, ako sú mobilné telefóny, notebooky, tablety, tlačiarne, osobní asistenti alebo
stolné počítače.

• Smerovanie pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) alebo káblovú sieť LAN Ethernet;
pomocou rozbočovačov alebo prepínačov môžete pripojiť viac ako dva počítače.

• Integrovaný server DHCP ľahko nakonfiguruje a skombinuje drôtové a bezdrôtové
privátne siete LAN triedy C.

• Funkcie predávania virtuálnych privátnych sietí (VPN) podporuje zabezpečené
pripojenie

 
vzdialených počítačov prostredníctvom internetu pomocou protokolu

IPSec, PPTP alebo L2TP.

• Správca konfigurácie (CMGR) zariadenia CH7465LG poskytuje grafické uživateľské
rozhranie (GUI) pre jednoduchú konfiguráciu nevyhnutných nastavení siete Wi-Fi a
Ethernet, smerovača, DHCP a zabezpečenia.

Voľby zariadenia CH7465LG LAN
K zariadeniu CH7465LG je možné pripojiť až 253 klientských počítačov pomocou 
jedného alebo kombinácie viacerých druhov nasledujúcích sieťových pripojení:

• Bezdrôtová sieť Wi-Fi LAN (WLAN)

• Miestna sieť Ethernet (LAN)

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová komunikácia prebieha pomocou rádiových vĺn, nie káblov. Sieť WLAN, 
podobne ako bezdrôtový telefón, používá k výmene dát miesto vodičov rádiové signály. 
Bezdrôtové siete eliminujú potrebu nákladnej a rušivej kabeláže pre pripojenie 
počítačov doma alebo v kancelárii. Mobilní užívatelia môžu zostať pripojení k sieti, aj 
keď bude notebook prenášať na rôzne miesta doma alebo v kancelárii.

Každý počítač alebo iné zariadenie v sieti WLAN musí byť vybavené vstavaným alebo 
externým bezdrôtovým adaptérom Wi-Fi.

Notebooky – použite vstavaný bezdrôtový adaptér notebooku, bezdrôtový adaptér 
v slote PCMCIA alebo bezdrôtový adaptér USB.
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Stolné počítače – použite bezdrôtový adaptér PCI, bezdrôtový adaptér USB 
alebo kompatibilný produkt v slote PCI alebo porte USB.

Skutočná maximálna vzdialenosť bezdrôtového pripojenia závisí na type materiálu, 
ktorým musí signál prepojiť, a umiestnenie zariadenia CH7465LG a klientov (staníc). 
Spoločnosť CBN nemôže zaručiť bezdrôtový chod pre všetky podporované 
vzdialenosti vo všetkých prostrediach.

Počítač s káblovým pripojením 
určený k spusteniu programu 
nastavení

Ukážka pripojenia v bezdrôtovej sieti (vyobrazený model CH7465LG)

Poznámka: Ak chcete získať lepšie 
bezdrôtové pokrytie, umiestnite modem 
CH7465LG na výšku.

Napájanie

Koaxiálny kábel
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Možné rozšíriť pomocou ďalších 
rozbočovačov alebo prepínačov

Ukážka pripojenia počítača pomocou siete Ethernet (vyobrazený model CH7465LG)

Káblová sieť Ethernet LAN s viac než dvomi počítačmi vyžaduje jeden alebo viac 
rozbočovačov, prepínačov alebo smerovačov. Môžete: 

• Pripojiť rozbočovač alebo prepínač ku ktorémukoľvek portu Ethernet zariadenia CH7465LG. 

• Pomocou rozbočovačov, prepínačov alebo smerovačov Ethernet môžete k zariadeniu 
CH7465LG pripojiť ľubovoľnú kombináciu 253 počítačov a bezdrôtových klientov. 

Podrobnejšie informácie o kábloch siete Ethernet nie sú v tomto dokumente obsiahnuté.

Drôtová sieť Ethernet LAN

Môžete jednoducho pripojiť ľubovoľný počítač pripojením káblu Ethernet k 
portu Ethernet zariadenie CH7465LG. Pretože port Ethernet zariadenia 
CH7465LG podporuje funkciu auto-MDIX, môžete k pripojeniu rozbočovača, 
prepínača alebo počítača použiť priamy alebo prekrížený kábel. Pre všetky 
pripojenia v sieti Ethernet použite káble triedy 5 alebo vyššej. 

Koaxiálny kábel

Napájanie

Ethernetový kábel
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Predný panel

Predný panel zariadenia CH7465LG obsahuje kontroly a tlačidlo Wi-Fi/WPS, ktoré je 
možné použiť ku konfigurácii pomocou protokolu WPS (Wi-Fi Protected Security) v 
kompatibilných klientoch pripojených k sieti zariadenia CH7465LG.

S. č. LED Stav
1 WI-FI Červené: Porucha bezdrôtovej funkcie.

2 ONLINE
Bliká zelené: vyhľadávanie pripojenia k 
internetu, vysielanie alebo príjem dát 
prostredníctvom internetu.

3 TEL Kontrolka LED nebliká. Svieti zelené: Telefón je pripojený a aktivovaný.

4 WPS Tlačidlo WPS. Stlačte toto tlačidlo pre pripojenie s inými 
zariadeniami s podporou protokolu WPS. 

5 NAPÁJANIE Bliká biele: spustenie zariadenia.  Svieti biele: zariadenie je pripravené.

Kontrolky LED na prednom paneli zariadenia CH7465LG poskytujú 
následujúce informácie o stave, napájaní, komunikácii a chybách:

NAPÁJENIE

WPS
TEL

ONLINE
WIFI
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Zadný panel 

Zadný panel zariadenia CH7465LG (zobrazený vyššie) obsahuje následujúce 
káblové porty a konektory:

Položka Popis
1 TEL Tento port slúži k pripojeniu telefónu pre funkciu VOIP. 
2 Port siete Ethernet LAN Tieto porty použite k pripojeniu miestnych počítačov.

3 RESET (OBNOVIŤ)

Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia zariadenia CH7465LG, 
stlačte a podržte tlačidlo RESET po dobu aspoň päť sekúnd. Po 
obnovení pôvodného nastavenia sa brána reštartuje a môže trvať 5 až  
30 minút, než vyhľadá vhodné komunikačné kanály a pripojí sa k nim.

4 KOAXIÁLNY KÁBEL K tomuto portu pripojte koaxiálny kábel.
5 NAPÁJANIE K tomuto portu pripojte dodaný napájací adaptér.
6 VYPÍNAČ Tlačidlo zapnúť/vypnúť.



10

Štítok MAC

Štítok s adresou MAC (Media Access Control) zariadenia CH7465LG je umiestnený na 
spodnej strane zariadenia CH7465LG. Štítok obsahuje adresu MAC, ktorá je 
jedinečná, 48bitová hodnota, ktorá identifikuje každé sieťové zariadenie Ethernet. Ak 
chcete prijímať dátové služby, musíte poskytnúť adresu MAC označenú HFC MAC ID 
poskytovateľovi služieb internetu. 

Poznámka: Štítok sa môže líšiť podľa miestneho nastavenia alebo požiadaviek.
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Obsah balenia

Pred inštaláciou bezdrôtového modemu CH7465LG overte, že krabica okrem zariadenia 
CH7465LG obsahuje nasledujúce položky:

Musíte mať v počítači nainštalované najnovšie aktualizácie Service Pack a opravy pre daný 
operačný systém. 

Budete potrebovať 75ohmový koaxiálny kábel s konektormi typu F pre pripojenie zariadenia 
CH7465LG do najbližšej káblovej zásuvky. Ak je do káblovej zásuvky pripojený televízor, 
pravdepodobne budete potrebovať rádiofrekvenčný rozdeľovač 5 na 900 MHz a dva ďalšie, aby 
ste mohli používať televízor i zariadenie CH7465LG.

Pred inštaláciou zariadenia CH7465LG vykonajte nasledujúce opatrenie:

• Inštaláciu odložte, ak v danej oblasti hrozí búrka alebo výskyt bleskov.

• Aby ste predišli prípadnému zásahu elektrickým prúdom, vždy odpojte napájaciu šnúru zo
sieťovej zásuvky alebo iného zdroja a až potom ju vypojte zo zadnej steny prístroja
CH7465LG.

Začíname

Položka Popis

Napájací adaptér Pripojí zariadenie CH7465LG do elektrickej zásuvky

Kábel Ethernet Pripojí zariadenie CH7465LG do miestnej siete LAN

Karta Wi-Fi Poskytuje pôvodný identifi kátor SSID, heslo a QR kód pre 
prístup k sieti Wii

Instal. list zariadenia 
CH7465LG Poskytuje základné informácie k nastaveniu zariadenia CH7465LG

Getting Started

Inside the Box

Before you install the CH7465LG Wireless Gateway, verify that the following items are
included in the box with the CH7465LG.

Item Description

Power Adapter Connect the CH7465LG to an AC electrical outlet

Ethernet Cable Connect the CH7465LG to an AC electrical outlet

WiFi Card Provides default SSID and password and QR
code for WiFi access

CH7465LG Install 
Sheet 

Provides basic information for setting up the
CH7465LG

You must have the latest service packs and patches installed on your computer for your
operating system.
You will need a 75-ohm coaxial cable with F-type connectors to connect the CH7465LG
to the nearest cable outlet. If a TV is connected to the cable outlet, you may need a 5 to
900 MHz RF splitter and two additional coaxial cables to use the TV and the CH7465LG.

Before You Begin

Take the following precautions before installing the CH7465LG:
 Postpone installation until there is no risk of thunderstorm or lightning

activity in the area.
 To avoid potential shock, always unplug the power cord from the wall outlet

or other power source before disconnecting it from the CH7465LG rear panel.

Getting Started

Inside the Box

Before you install the CH7465LG Wireless Gateway, verify that the following items are
included in the box with the CH7465LG.

Item Description

Power Adapter Connect the CH7465LG to an AC electrical outlet

Ethernet Cable Connect the CH7465LG to an AC electrical outlet

WiFi Card Provides default SSID and password and QR
code for WiFi access

CH7465LG Install 
Sheet 

Provides basic information for setting up the
CH7465LG

You must have the latest service packs and patches installed on your computer for your
operating system.
You will need a 75-ohm coaxial cable with F-type connectors to connect the CH7465LG
to the nearest cable outlet. If a TV is connected to the cable outlet, you may need a 5 to
900 MHz RF splitter and two additional coaxial cables to use the TV and the CH7465LG.

Before You Begin

Take the following precautions before installing the CH7465LG:
 Postpone installation until there is no risk of thunderstorm or lightning

activity in the area.
 To avoid potential shock, always unplug the power cord from the wall outlet

or other power source before disconnecting it from the CH7465LG rear panel.

Skôr než začnete
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• Aby ste zabránili prehriatiu zariadenia CH7465LG, nezakrývajte ventilačné otvory na jeho
stranách. Zariadenie neotvárajte. Akýkoľvek servis zverte poskytovateľovi služieb internetu.

Skontrolujte, či máte požadované káble, adaptéry a software adaptéru. V každom počítači v 
sieti skontrolujte, že sú nainštalované správne ovládače pre adaptéry siete Ethernet. 
Informácie o nastavení siete WLAN získate v časti Nastavenie bezdrôtovej siete LAN.

Požiadavky na systém

Počítač musí spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:

• Počítač s procesorom triedy Pentium©  alebo lepší

• Operačný systém Windows XP, Windows 7, Windows 8, Macintosh alebo
UNIX s príslušným inštalačným diskom CD-ROM

• Ľubovoľný webový prehliadač, napríklad Microsoft Internet Explorer, 
Netscape Navigator®  alebo Mozilla® Firefox®

Pripojenie zariadenia CH7465LG

Skôr než začnete, uistite sa, že počítač je zapnutý a napájací kábel zariadenia 

CH7465LG je odpojený. 

1. Pripojte jeden koniec koaxiálneho kábla do káblovej zásuvky alebo rozdeľovača.

2. Pripojte druhý koniec koaxiálneho kábla do káblového konektora zariadenia
CH7465LG. Konektory utiahnete rukou, aby nedošlo k ich poškodeniu.

3. Zapojte napájací kábel do napájacieho portu zariadenia CH7465LG.

4. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do elektrickej zásuvky. Tým sa modem
automaticky spustí. Modem nie je nutné odpojiť, ak ho nepoužívate. Po prvom
pripojení zariadenia CH7465LG počkajte 5 až 30 minút, než vyhľadá vhodné
komunikačné kanály a pripojí sa k nim.

5. Pripojte druhý koniec telefónneho kábla telefónu s jednou alebo dvomi
linkami do portu TEL 1/2 na zadnej strane zariadenia CH7465LG.

6. Pripojte telefónny kábel telefónu s jednou alebo dvomi linkami do telefónu.

7. Pripojte kábel Ethernet k portu Ethernet v počítači a druhý koniec kábla Ethernet
pripojte do portu Ethernet na modeme.

8. Skontrolujte, že kontrolky LED na čelnom paneli prechádzajú nasledujúcimi sekvenciami:
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Aktivita kontroliek LED behom spustenia zariadenia CH7465LG

LED Popis

ONLINE
Bliká behom registrácie a konfigurácie zariadenia 
CH7465LG. Rozsvieti sa neprerušované zelené, aj 
keď je zariadenie CH7465LG úspešne 
zaregistrované a pripravené na prístup k internetu.

Nastavenie pripojenia k internetu
Po inštalácii zariadenia CH7465LG skontrolujte, či sa môžete pripojiť k internetu. Adresu IP 
rozhrania siete počítača môžete načítať pomocou jednej z nasledujúcich možností:

• Načítanie staticky definovanej adresy IP a adresy DNS

• Automatické načítanie adresy IP pomocou sieťového servera DHCP

Bezdrôtový modem CBN CH7465LG poskytuje vo svojej sieti LAN služby servera 
DHCP. Doporučujeme nakonfigurovať automatické získanie adries IP siete LAN a 

servera DNS.
Uistite sa, že všetky počítače v miestnej sieti LAN sú nakonfigurované pre protokol 
TCP/IP. Po nakonfigurovaní protokolu TCP/IP v počítači by ste mali overiť adresu IP.

Poznámka: Pre systémy UNIX alebo Linux postupujte 
podľa pokynov v príslušnej užívateľskej dokumentácii. 
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Konfigurácia protokolu TCP/IP v systéme Windows XP

1. Otvorte ovládacie panely.

2. Dvojitým kliknutím na Sieťové pripojenie zobrazte zoznam komutovaného
pripojenia, siete LAN alebo vysokorýchlostného internetu.

3. Kliknete pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie daného sieťového rozhrania.

4. Výberom položky Vlastnosti v miestnej ponuke zobrazte okno Vlastnosti pripojenia k
miestnej sieti. Uistite sa, že je zaškrtnutá položka Protokol siete internet (TCP/IP).

5. Vyberte položku Protokol siete internet (TCP/IP) a kliknutím na tlačidlo
Vlastnosti zobrazte okno Vlastnosti protokolu siete internet (TCP/IP).

6. Zaškrtnite políčka Získať adresu IP automaticky a Získať adresu serveru DNS automaticky.

7. Kliknutím na tlačidlo OK uložte nastavenie TCP/IP a zatvorte okno Vlastnosti protokolu TCP/IP.

8. Zatvorte okno Vlastnosti pripojenia k miestnej sieti a potom zatvorte ovládacie panely.

9. Po dokončení konfigurácie protokolu TCP/IP pokračujte overením adresy
IP v systéme Windows XP.

Overenie adresy IP v systéme Windows XP

1. Na hlavnom paneli systému Windows kliknite na tlačidlo Štart.

2. Výberom položky Spustiť otvorte okno Spustiť.

3. Zadajte príkaz cmd a kliknite na tlačidlo OK.

4. Zadajte príkaz ipconfig a stlačením klávesy Enter zobrazte konfiguráciu protokolu IP.

Konfigurácia protokolu TCP/IP v systéme Windows 7 

1. Otvorte ovládacie panely.

2. Kliknutím na tlačidlo Siete a Internet zobrazte okno Siete a Internet.

3. Kliknutím na tlačidlo Centrum sietí a zdielanie zobrazte okno Centrum sietí a zdielanie.

4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenie adaptéru.

5. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie sieťového rozhrania, ktoré chcete zmeniť.

6. Kliknutím na tlačidlo Vlastnosti zobrazte okno Vlastnosti pripojenie k miestnej sieti.

7. Vyberte položku Internetový protokol IPv4 (TCP/IPv4) a dvakrát na položku
kliknite alebo kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

8. Zaškrtnite políčka Získať adresu IP automaticky a Získať adresu serveru DNS automaticky.
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9. Kliknutím na tlačidlo OK uložte nastavenie protokolu TCP/IP a zatvorte
okno Vlastnosti protokolu IPv4 (TCP/IPv4).

10.Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno Vlastnosti pripojenie k miestnej sieti.

11.Zatvorte ostatné okná a zatvorte okno Ovládacie panely.

12.Po dokončení konfigurácie protokolu TCP/IP pokračujte overením adresy
IP v systéme Windows 7.

Overenie adresy IP v systéme Windows 7

1. Na hlavnom paneli systému Windows kliknite na tlačidlo Štart.

2. Kliknite na položku Všetky programy.

3. Kliknite na tlačidlo Príslušenstvo.

4. Kliknutím na položku Spustiť otvorte okno Spustiť.

5. Zadajte príkaz cmd a kliknutím na tlačidlo OK otvorte okno príkazového riadku.

6. Zadajte príkaz ipconfig a stlačením klávesy Enter zobrazte konfiguráciu protokolu IP.

Konfiguracia protokolu TCP/IP v systéme Windows 8

1. Stlačením klávesy Windows na klávesnici prejdete do režimu plochy.

2. Presuňte kurzor myši do pravého dolného rohu obrazovky. Zobrazí sa pravý
panel. Kliknite na ikonu nastavenie. Otvorí sa podokno nastavenie.

3. V podokne nastavenie kliknite na odkaz Ovládacie panely.

4. Otvorte ovládacie panely.

5. Kliknutím na tlačidlo Siete a internet zobrazte okno Siete a internet.

6. Kliknutím na tlačidlo Centrum sietí a zdielanie zobrazte okno Centrum sietí a zdielanie.

7. Kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenie adaptéru.

8. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie sieťového rozhrania, ktoré chcete zmeniť.

9. Kliknutím na tlačidlo Vlastnosti zobrazte okno Vlastnosti pripojením k miestnej sieti.

10. Vyberte položku Internetový protokol IPv4 (TCP/IPv4) a dvakrát na položku
kliknite alebo kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

11. Zaškrtnite políčka Získať adresu IP automaticky a Získať adresu serveru DNS automaticky.

12. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte nastavenie protokolu TCP/IP a zatvorte
okno Internetový protokol verzia 4.
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13.(TCP/IP), potom zatvorte okno Vlastnosti protokolu IPv4 (TCP/IPv4).

14.Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno Vlastnosti pripojenia k miestnej sieti.

15.Zatvorte ostatné okná a zatvorte ovládacie panely.

16.Po dokončení konfigurácie protokolu TCP/IP pokračujte overením adresy
IP v systéme Windows 8.

Overenie adresy IP v systéme Windows 8

1. Stlačte klávesu Windows         na klávesnici a potom zadaním textu 
„príkazový riadok“ zobrazte zástupcu príkazového riadku. Na pravej strane 
obrazovky sa zobrazí vyhľadávacie pole.

2. Kliknite na položku Príkazový riadok.

3. Do príkazového riadku zadajte príkaz ipconfig a stlačením klávesy Enter zobrazte
konfiguráciu protokolu IP.

Obnovenie adresy IP pre systémy Windows XP, Windows 7 a Windows 8

1.  Otvorte okno príkazového riadku.

2. Na hlavnom paneli systému Windows kliknite na tlačidlo Štart.

3. Výberom položky Spustiť otvorte okno Spustiť.

4. Zadajte príkaz cmd a kliknutím na tlačidlo OK otvorte okno príkazového riadku.

5. Zadajte príkaz ipconfig/renew a stlačte klávesu Enter. Mala by sa zobraziť
platná adresa IP, čo znamená, že prístup k internetu je k dispozícií.

6. Zadajte príkaz exit a stlačením klávesy Enter zatvorte okno príkazového riadku.

7. V prípade, že po zrealizovaním tohto postupu počítač stále nemôže získať
prístup k internetu, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Postup nastavenia siete Wi-Fi pomocou tlačidla WPS na zariadení CG7467R

1.  Zapnite zariadenie CG7467R.

2. Zapnite zariadenie s podporou funkcie WPS, v ktorom chcete získať prístup
k sieti napríklad počítač, smerovač alebo telefón.

3. Sieť Wi-Fi automaticky rozpozná zariadenie WPS.

4. Stlačte tlačidlo WPS na zariadení CG7467R.

5. Ak je to možné, stlačte tlačidlo WPS na druhom zariadení WPS.
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Spustenie zariadenia CH7465LG

1. V počítači v sieti LAN spusťte webový prehliadač.

2. Do poľa Adresa alebo Umiestnenie zadejte adresu 192.168.0.1 a stlačením
klávesy ENTER zobrazte prihlasovacie okno.

3. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalší (Next).

Podpora viac jazykov
Zvoľte svoj preferovaný jazyk, všetky zobrazené texty sa okamžite prepnú do 
vybraného jazyka. Pôvodným jazykom je angličtina.

Spustenie 

Prihlásenie
K prihláseniu k bezdrôtovému modemu Wi-Fi CH7465LG zadajte heslo, ktoré je 
uvedené na štítku výrobku na spodnej časti zariadenia.
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Zmena hesla

Ak chcete zmeniť pôvodné heslo, kliknite na položku Zmeniť (Change). Zadajte 
svoje nové heslo a platnú e-mailovou adresu, ktorá slúži k obnoveniu hesla. 
Ak nechcete pôvodné heslo zmeniť, kliknite na položku Preskočiť (Skip).

Ak chcete zabrániť neoprávneným konfiguráciám, zmeňte pôvodné heslo ihneď pri 
prvej konfigurácii bezdrôtového modemu CH7465LG.

Konfigurácia siete Wi-Fi
Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť (Change) zmeňte názov a heslo siete Wi-Fi; 
ak ich zmeniť nechcete, kliknite na tlačidlo Ďalší (Next).
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Úvodná stránka zariadenia CH7465LG obsahuje sprievodcu rýchlym nastavením a 
prehľad stavu zariadenia CH7465LG.

Sprievodca rýchlym nastavením

Úvodná stránka

Nastavenie Vášho Wi-Fi pripojenia 
(Configure Your Wi-Fi Connection) – kliknutím sem 
zobrazte alebo zmeňte nastavenie modemu a 
smerovača bezdrôtovej siete Wi-Fi. 

Nástroj pre diagnostiku siete  
(Network Diagnostic Tool) – kliknutím na toto tlačidlo 
skontrolujte stav širokopásmového pripojenia, telefónnej 
služby, služby pripojenia siete Ethernet a stav pripojenia 
siete Wi-Fi.

Zmeniť Vašu sieť pre návštevy  
(Guest Network) – kliknutím na toto tlačidlo 
nakonfigurujete bezdrôtové siete pre hostí. Nastavenie 
siete pre hostí umožní návštevníkom používať pripojenie k 
internetu bezdrôtového modemu.
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Prehľad stavu zariadenia CH7465LG

Táto časť zobrazí stav bezdrôtovej siete, internetu a telefonovania od UPC a tiež poskytuje 
informácie o zariadeniach pripojených k bezdrôtovému modemu CH7465LG pomocou 
bezdrôtovej siete a siete Ethernet.
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Táto časť zobrazuje informácie o zariadeniach pripojených k bezdrôtovému modemu CH7465LG.

Táto časť umožňuje zvoliť mód modemu. Kliknite na položku Aktivovať mód 
modemu (Enable Modem Mode) a použite zmeny.  

Pripojené zariadenie

Mód modemu

Poznámka: Pôvodná adresa IP webového rozhrania módu modemu je 192.168.100.1.
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Obrazovka POKROČILÉ NASTAVENIA pomáha nakonfigurovať bezdrôtové 
nastavenie, nastavenie zabezpečenia, nastavenie DHCP, UPNP a nástroje.

Bezdrôtové siete

Obrazovka Bezdrôtovej siete zariadenia CH7465LG 
umožňuje nakonfigurovať vlastnú bezdrôtovú sieť 
LAN (WLAN). Kliknutím na možnosti ponuky 
Bezdrôtové siete (Wireless) je možné zobraziť alebo 
zmeniť informácie pre túto možnosť. 

Pokročilé nastavenia

Bezdrôtový signál

Zariadenie CH7465LG je produkt s podporou oboch pásiem a na tejto obrazovke 
je možné zmeniť všetky základné nastavenia pre pásmo 2,4 GHz i 5 GHz. 
Môžete nastaviť základné vlastnosti bezdrôtovej siete Wi-Fi vrátane aktivácie a 
deaktivácie bezdrôtového rozhrania, výberu bezdrôtového režimu, nastavenia 
kanálu na ručné alebo automatické alebo voľby rozsahu kanálov.
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Zabezpečenie

Ak chcete zabrániť neoprávnenému prenosu dát prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN, 
je potrebné povoliť zabezpečenie bezdrôtovej siete. Nastavenie bezdrôtovej siete a 
zabezpečenie pre modem môžete ručne nakonfigurovať na obrazovke nastavenia 
zabezpečenia bezdrôtovej siete.
Vyberte typ zabezpečenia, ktorý chcete použiť. 
a) Ak nechcete používať žiadne zabezpečenie, vyberte možnosť Neaktívny

(Disable). Do siete môže vstúpiť každý, kto sa nachádza v inom dosahu.

b) Vyberte možnosť WPA2-PSK, ak chcete použiť protokol zabezpečenia
Wi-Fi Protected Access (osobný).

c) Vyberte WPA-PSK/WPA2-PSK, ak chcete použiť.
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Filter bezdrôtových adries MAC je vrstva zabezpečenia, ktorá umožňuje pripojenie k 
smerovaču pomocou siete Wi-Fi iba z určitých adries MAC. Táto časť umožňuje zadať 
zoznam adries MAC, ktoré majú oprávnenie. Ak sa zariadenie pokusí pripojiť k sieti Wi-
Fi a jeho adresa MAC nie je uvedená v zozname povolených, nebude môcť naviazať 
spojenie. Alternatívne môžete zakázať zoznam adries MAC a všetky ostatné adresy 
MAC, ktoré v zozname uvedené nie sú, sa budú môcť pripojiť.
Ak v zariadení CH7465LG aktivujete filtrovanie adries MAC, môžete nastaviť zoznam 
adries MAC a potom určiť, či chcete:

• Deaktivovať – vo vychádzajúcom nastavení je filtrovanie adries MAC neaktívne.

• Povoliť zariadeniam v zozname prístup k sieti (v tomto prípade sa nemôžu
žiadne iné zariadenia pripojiť).

• Povoliť zariadeniam v zozname prístup k sieti (v tomto prípade sa nemôžu
pripojiť žiadne iné zariadenia).
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Zobrazenie zariadenia, ktoré sú pripojené pomocou siete Wi-Fi

Kliknutím na tlačidlo Pridať zariadenie (Add device) pridáte zariadenie ručne. 

Zobrazenie podrobností o filtrovanom bezdrôtovom zariadení
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Sieť pre návštevy

Sieť pre návštevy je funkcia bezdrôtového modemu CH7465LG, ktorá vytvorí 
samostatnú sieť pre hostí. Táto zabezpečená sieť poskytuje prístup k internetu 
bezdrôtovým zariadením Vašich hostí. Názov SSID siete pre návštevy je rovnaký ako 
bezdrôtový sieťový názov (SSID) v pásme 2,4 GHz s príponou Guest. Jedná sa o 
úplne inú sieť s iným heslom siete, čo znamená, že zriadenie pripojené k sieti pre 
návštevy nebudú môcť zdieľať súbory a tlačiarne pripojené k hlavnej sieti.

WPS

Zariadenie CH7465LG podporuje funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup), ktorá 
umožňuje klientom s podporou funkcie WPS veľmi jednoduché pripojenie k sieti. Jedná 
sa o štandard pre jednoduché a bezpečné zriadenie bezdrôtovej siete. Pomocou WPS 
môžete nastaviť a chrániť bezdrôtovú sieť v niekoľko málo jednoduchých krokoch.

Doporučujeme uživateľom priamo spustenie funkcie WPS stlačením tlačidla Pridať 
klienta (Add Client). V pôvodnom nastavení sa jedná o konfiguráciu PBC (Push 
Button Configuration) jednoduchú pre užívateľa.
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Bezpečnosť

Sekcia zabezpečenia zariadenia CH7465LG umožňuje 
zobraziť a konfigurovať bránu firewall, filtrovanie adries 
MAC, filtrovanie IP a portov, predávanie portov, 
aktiváciu portov a demilitarizovanú zónu (DMZ). 
Kliknutím na ľubovoľnú možnosť ponuky zabezpečenie 
je možné zobraziť alebo zmeniť informácie pre túto 
možnosť.

Ak chcete vygenerovať PIN kód funkcie WPS, 
stlačte tlačidlo Vygenerovať nový PIN kód WPS 
prístupového bodu (Generate new AP WPS PIN).

Výber metódy pre pridanie klienta služby WPS

Brána firewall
Táto stránka slúži ku konfigurácii úrovne ochrany pomocou brány firewall a 
zobrazenie všetkých povolených služieb.

Filtrovanie adries MAC
Táto stránka umožňuje konfiguráciu filtrov adries MAC, aby bolo možné blokovať 
internetovú komunikáciu pre konkrétne sieťové zariadenie v miestnej sieti.
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Výber názvu zariadenia a 
pridanie pravidla filtra

Aktivácia alebo odstránenie 
zo zoznamu filtra adries MAC

Zvoľte časové obdobie 
aktivácie filtrovania adresy 
MAC

Filtrovanie IP a portov
Táto stránka umožňuje určiť pravidlá filtrovania paketov, ktorá hostiteľom na internete 
zabráni v prístupe k miestnym službám alebo obmedzí prístup k hostiteľom na internete 
z miestnych hostiteľov.
Táto stránka umožňuje konfiguráciu filtrov portov, aby bolo možné blokovať konkrétne 
internetové služby pre všetky zariadenia z miestnej siete.
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2. Zadejte potrebné údaje a stlačte tlačidlo Použiť (Apply).

3. Jedno pravidlo je vytvorené. Môžete tiež odstrániť zostávajúce pravidlá.

1. Stlačením tlačidla Vytvoriť nové pravidlo (Create a new rule) pridajte pravidlo protokolu IPv4.
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Presmerovanie portov
Táto funkcia umožňuje prichádzajúcim požiadavkám na konkrétne čísla portov pristúpiť k 
webovým serverom, serverom FTP, poštovným serverom a pod. z verejného internetu.

1. Stlačením tlačidla Vytvoriť nové pravidlo (Create a new rule) pridajte
nové pravidlá presmerovania portov.

2. Zadajte potrebné údaje a stlačte tlačidlo Použiť (Apply).

3. Jedno pravidlo je vytvorené. Môžete tiež odstrániť zostávajúce pravidlá.
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Aktivácia portov

Funkcie aktivácie portov umožňuje podmienené predávanie portov. Keď toto zariadenie 
zistí odchádzajúci prístup na určitý port (aktivačné porty), nastaví dočasné pravidlá pre 
predávanie portov na rozsahy portov, u ktorých ste povolili prichádzajúcu komunikáciu. 
Účelom je lepšia podpora pre hranie hier na internete, videokonferencie a internetové 
telefonovanie, pretože tieto aplikácie vyžadujú viac pripojení.
1. Stlačením tlačidla Vytvoriť pravidlo (Create rule) vytvorte nové pravidlo.

2. Zadajte potrebné údaje a stlačte tlačidlo Použiť (Apply).

3. Tým vytvoríte jedno pravidlo. Môžete tiež odstrániť zostávajúce pravidlá.
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Demilitarizovaná zóna (DMZ)
Táto stránka slúži ku konfigurácii DMZ (demilitarizovanej zóny). Môžete vyplniť 
prístupných hostiteľov a kliknúť na tlačidlo Aktivovať (Enable).

DHCP
Zariadenie CH7465LG poskytuje server DHCP k správe adries IP pre CPE a 
podporuje vyhradené adresy IP pre súkromných a statických klientov užívateľov.

Konfigurácia adresy IPv6

Zobrazí podrobnosti o zariadení
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Výber zariadenia pre pridanie pravidla

Zobrazí zoznam vyhradených zariadení

UPNP
Zaškrtnutím políčka Aktívne (Enabled) aktivujete v káblovom modeme agenta U PnP. 
Ak používate aplikáciu, ktorá vyžaduje U PnP, zaškrtnite toto políčko.
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Nástroje

Status siete

STATUS
Stavová stránka káblového modemu je obrazovka iba na čítanie, ktorá zobrazuje 
stav kanálov upstream i downstream káblového modemu.



35

PÁSMO PRE SŤAHOVANIE
Stránka prepojených kanálov downstream je obrazovka iba na čítanie, ktorá 
zobrazuje stav prepojených kanálov downstream káblového modemu.
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PÁSMO PRE ODOSIELANIE
Stránka prepojených kanálov upstream je obrazovka iba na čítanie, ktorá zobrazuje 
stav preopojených kanálov upstream káblového modemu.



37

KONFIGURÁCIA 
Stránka konfigurácie je obrazovka iba na čístanie, ktorá zobrazuje stav 
obecnej konfigurácie káblového modemu, primárny prúd služby downstream a 
prúd služby upstream. 
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ZÁZNAM SIETE
Zariadenie CH7465LG umožňuje užívateľom zobraziť dôležité systémové udalosti 
v chronologickom poradí v protokole udalostí protokolu SNMP.
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Ping
Diagnostická stránka zariadenia CH7465LG umožňuje riešiť problémy s pripojením. K 
riešeniu problémov s pripojením k sieti sú k dispozícii dva nástroje: Ping a Traceroute. 
Ping umožňuje skontrolovať pripojenie medzi káblovým modemom a zariadeniami v sieti 
LAN.
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Traceroute

Traceroute umožňuje mapovať sieťovou cestu od káblového modemu k verejnému hostiteľovi.

Veľkosť jednotky MTU

Hodnota MTU (maximálna jednotka prenosu) určuje veľkosť jednotky MTU. 

Nastavte hodnotu MTU zariadenia CH7465LG v bajtoch. 
Minimum je 68 bajtov. Pôvodná hodnota je 1 500 bajtov.
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Táto časť popisuje nastavenie pre správu a údržbu bezdrôtového modemu a domácej siete.

Správa

Zmena hesla
Táto funkcia umožňuje zmeniť pôvodné heslo, ktoré slúži k prihláseniu k 
bezdrôtovému modemu. Nakonfigurujte heslo a kliknite na tlačidlo Použiť (Apply). 
Pri ďalšom prihlásení je treba použiť nové heslo. Z dôvodu zabezpečenia 
doporučujeme zmeniť pôvodné heslo čo najskôr.

Opätovné načítanie a opätovné spustenie

Nastavenie konfigurácie bezdrôtového modemu sú uložené v konfiguračnom 
súbore vovnútri bezdrôtového modemu. Tento súbor môžete zálohovať (uložiť) 
do svojho počítača, obnoviť ho alebo u neho obnoviť továrenské nastavenia.
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Zadajte úplnu cestu k záložnému súboru vo Vašej sieti alebo kliknite na tlačidlo 
Vybrať súbor (Select file) a súbor vyhľadajte. Po nájdení súboru .cfg kliknutím na 
tlačidlo Načítať znovu (Reload) súbor nahrajte do bezdrôtového modemu.

Kliknutím na tlačidlo Obnoviť pôvodné (Restore default) vraťte 
do zariadenia CH7465LG pôvodné továrenské nastavenia.

Kliknutím na tlačidlo Reštartovať (Reboot) zariadenie CH7465LG reštartujte.

Kliknutím na tlačidlo Zálohovať (Backup) uložte kópiu aktuálneho 
nastavenia, zvoľte umiestenie pre uloženie súboru .cfg vo svojom počítači.
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Vzdialený prístup
Funkcie vzdialené správy umožňuje upgrade alebo kontrolu stavu 
bezdrôtového modemu prostredníctvom internetu.

Informácie
Informačná stránka je obrazovka len pre čítanie, zobrazuje informácie o 
zariadení káblového modemu a nastavení adresy IP siete WAN. 

Ak tu uvedené riešenie daný problém nevyrieši, obráťte sa na Klientské centrum UPC 
prostredníctvom emailu na post@upc.sk alebo na 02/ 594 22 222.

Predtým než sa obrátite na poskytovateľa služieb, skúste stlačiť tlačidlo Reset 
(Obnoviť) na zadnom paneli zariadenia CH7465LG. Ak stlačíte tlačidlo Reset 
(Obnoviť), budú stratené všetky Vaše vlastné nastavenia konfigurácie vrátane 
brány firewall a upresňujúcich nastavení. Poskytovateľ služieb Vás môže požiadať 
o stav kontroliek LED na prednom paneli; viď Kontrolky LED na prednom paneli a
chybové stavy.

Riešenie problémov
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Problém Možné riešenie

Žiadna z 
kontroliek LED 

nesvieti

Zariadenie CH7465LG nie je napájané alebo je nefunkčné. 

• Uistite se, že používate správny napájací adaptér.

• Použitie iného napájacieho adaptéru ako dodaného so zariadením
CH7465LG môže toto zariadenie poškodiť.

• Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený k zariadeniu
CH7465LG a do sieťovej zásuvky (alebo iného zdroja).

• Uistite sa, že napájací zdroj pracuje správne. Akékoľvek prerušené
poistky vymeňte, prípadne zapnite všetky rozpojené ističe.

•  Odpojte napájací zdroj od zdroja napätia i od zariadenia CH7465LG a znovu ho pripojte.

• Ak žiadny z uvedených krokov problém nevyrieši, obráťte sa na svojho dodávateľa.

Nie je možné 
odoslať alebo
prijímať dáta

Ak máte káblovú televíziu, skontrolujte, či televízor pracuje a či je obraz jasný. 
Ak nemôžete prijímať televízne kanály, dátové služby nebudú fungovať.

•  Skontrolujte koaxiálny kábel v zariadení CH7465LG i v zásuvke. V
prípade potreby ich dotiahnite rukou.

•  Skontrolujte adresu IP.

• Skontrolujte, či je kábel Ethernet riadne pripojený k zariadeniu CH7465LG i k počítaču.

•  Ak je zariadenie pripojené pomocou portu Ethernet, overte pripojenie
pomocou kontroliek LED na zadnom paneli.

Bezdrôtoví 
klienti nemôžu 
odosielať alebo  

prijímať dáta

Zrealizujte všetky štyri kontroly z časti „Nie je možné odoslať alebo prijímať 
dáta“. Skontrolujte nastavenie režimu zabezpečenia (Security mode) na 
stránke Zabezpečenie bezdrôtovej siete (Wireless Security):
• Ak sú v zariadení CH7465LG aktívne zabezpečenia WPA a

nakonfigurované prístupové heslo, uistite sa, že všetci bezdrôtoví klienti 
majú nastavené rovnaké heslo. Ak to problém nevyrieši, skontrolujte, či 
klient bezdrôtovej siete podporuje štandard WPA.

• Ak je v zariadení CH7465LG aktívne zabezpečenie WEP a
nakonfigurovaný prístupový kľúč, uistite sa, že všetci bezdrôtoví klienti 
majú nastavení rovnaký kľúč WEP. Ak tým problém nevyriešite, 
skontrolujte, či bezdrôtový adaptér klienta podporuje typ kľúča WEP 
nakonfigurovaný v zariadení CH7465LG.

• Ak chcete bezpečnostný režim dočasne vyradiť ako potenciálny problém,
deaktivujte zabezpečenie.

Po vyriešení problému nezabudnite zabezpečenie bezdrôtovej siete opäť aktivovať.

• Na stránke Riadenie bezdrôtového prístupu sa uistite, že je pre všetkých
požadovaných klientov bezdrôtovej siete správne uvedená adresa MAC.

Nízke 
bezdrôtové 
prenosové 
rýchlosti s 
aktívnou 

funkciou WPA

Na stránke Bezdrôtová primárna sieť skontrolujte, či je šifrovanie WPA typu 
TKIP. Ak Vaši bezdrôtoví klienti podporujú protokol AES, zmeňte šifrovanie 
WPA na AES.



Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás: 

post@upc.sk

02 / 594 22 222  
Každý deň od 8:00 do 19:00 hod. vrátane víkendov 
(24 hodinový Helpdesk pre Internet)




