
 

Konfigurace routeru TP-Link Archer C6 

Static IP 



 
 

 

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 libovolný webový 

prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu 192.168.0.1 a potvrďte klávesou Enter. 

 

Router Vás vyzve k zadání nového administrátorského hesla (Password) a k jeho 

následnému potvrzení (Confirm Password) pro pozdější přístup. Heslo si zvolte dle 

vlastního uvážení, ale doporučujeme použít minimálně 8 znaků, které obsahují kombinaci 

číslic, malých a velkých písmen, případně i speciální znaky. Zabráníte tak jeho snadnému 

prolomení.

 

  



 
 

Nyní budete vyzváni k opětovnému přihlášení již s Vaším administrátorským heslem. V 

následujícím Rychlém nastavení (Quick Setup) pokračujte krok za krokem. 

Nastavení pomocí rychlé konfigurace 

Vyberte si Vaše aktuální časové pásmo (Time Zone) – pravděpodobně (GMT+01:00) 

Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels a pokračujte tlačítkem Next. 

 

Typ připojení (Internet Connection Type) zvolte Static IP a pokračujte tlačítkem Next. 

 

V následujícím kroku vyplňte údaje z dokumentu Konfigurační data, který jste obdrželi při 

instalaci nebo jej najdete ke stažení ve Vašem účtu na konto.avonet.cz. Z odstavce 

Nastavení síťového připojení vyplňte IP adresu (IP Address), Masku podsítě (Subnet 



 
 

Mask), Výchozí bránu (Default Gateway) a adresy DNS serverů (Primary DNS, Secondary 

DNS). 

 
Nyní budete v sekci Wireless Settings vyzvání ke konfiguraci Vaší nové bezdrátové sítě 

Wi-Fi. Název sítě (SSID) si zvolte dle vlastního uvážení. Pokud necháte zatrženo Smart 

connect, nastavíte pouze jedno SSID a router bude sám určovat na jakou frekvenci je 

nejlepší mobilní zařízení připojit. Pokud tuto volbu zrušíte, název sítě si volíte zvlášť pro 

pásmo 2.4GHz a 5GHz, poté se připojujete na jednu z těchto sítí dle vlastních preferencí. 

Do kolonky Password zadejte Vaše nové heslo pro připojení k Wi-Fi. Heslo může být 

libovolné, ale opět doporučujeme minimálně 8 znaků (velká i malá písmena, číslice a 

speciální znaky). 

  



 
 

Na záložce Summary uvidíte shrnutí Vašeho aktuálního nastavení, uložíte tlačítkem Save.  

 

Nyní je router připraven pro používání. 


