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Přihlášení do administrace zařízení 

Propojte Váš počítač s routerem do portu LAN1 pomocí ethernetového kabelu. Do 

modrého portu WAN zapojte přívodní kabel. Na Vašem PC otevřete webový prohlížeč a do 

adresního řádku zadejte následující IP adresu 10.0.0.138 a potvrďte klávesou Enter. 

 

Modem Vás vyzve k přihlášení. Jako uživatelské jméno i heslo zadejte admin a klikněte na 

Přihlásit. Výchozí uživatelské jméno i heslo lze později v nastavení změnit. 

 



 
 

Nastavení modemu v síti AVONET 

V levé nabídce klikněte na Pokročilé nastavení.  

 

V následném podmenu vyberte WAN Service a otevře se Vám následující tabulka. 

 

Nyní je třeba pomocí tlačítka Edit upravit nastavení jednotlivých ppp profilů (ppp1.1 a 

ppp0.1). 

Stiskněte Edit na řádku ppp1.1, v hlavní části obrazovky se Vám otevře volba pro editaci 

profilu. Vyplňte údaje v řádcích PPP Uživatelské jméno a PPP Heslo podle Vašich 

konfiguračních dat, odstavec Nastavení síťového připojení, které jste obdrželi při instalaci 

nebo jsou pro Vás dostupné ke stažení na konto.avonet.cz například: 



 
 

 

Ostatní volby na této stránce ponechte ve výchozím nastavení a pokračujte tlačítkem Další. 

Na následující stránce se Vám zobrazí souhrn nastavení, který pouze potvrďte tlačítkem 

Uložit/Použít. Stejný způsobem zeditujte i profil na řádku ppp0.1. 

Nyní přistoupíme ke konfiguraci Vaší nové bezdrátové sítě Wi-Fi. Z levé nabídky zvolte 

Wireless.  

 

Název sítě (SSID) si zvolte dle preferenci a uložte opět tlačítkem Uložit/Použít. Nově 

nastavené SSID si zabezpečte patřičným heslem. V levém podmenu klikněte na Security a 

v řádku WPA/WAPI heslo si nastavte Vámi požadované heslo. Heslo může být libovolné, 

ale doporučujeme, aby mělo alespoň 8 znaků a kombinaci malých a velkých písmen a 

číslic, případně i speciálních znaků. Zabráníte tak jeho snadnému prolomení.  



 
 

 

A nastavení opět uložíte tlačítkem Uložit/Použít. 

Jako poslední změní výchozí administrační heslo. V levém menu klikněte na položku 

Management a v podmenu na Access Control. Vyplňte výchozí uživatelské jméno a heslo 

(admin) a zadejte si heslo nové, kterým se později budete přihlašovat do administrace 

zařízení. 

 

Vše je nyní připraveno k použití. V levém menu se odhlaste stisknutím tlačítka Odhlásit a 

následně zavřete Váš internetovým prohlížeč 


