
 

Wireless-N Range Extender 

WAP-5884 

Rychlá instalační příručka 

 



A.  Obsah balení a důležitá upozornění 
Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah 

balení. 

 
* 1 - Wireless-N Range Extender (obrázek 1) 

* 1 - Tištěná Rychlá instalační příručka (obrázek 2) 

* 1 - CD-rom 

* 1 - RJ45 kabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při rozbalení tohoto elektronického zařízení, jeho instalaci, provozu a údržbě, 

doporučujeme dodržovat tyto pokyny: 
 

 Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru 
nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko vany, 
umyvadla, kuchyňského dřezu nebo bazénu. Zařízení nesmí stát na dešti a 
nesmí být umístěn ve vlhkém prostředí (např. ve sklepě). 

 Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo přímému žáru 
tepla. 

 Zařízení před čištěním vypněte ze zdroje elektrického napětí. 

 Při čistění používejte pouze suché utěrky. 
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B. Volba pracovního režimu: 

 

AP (Access Point, Přístupový bod): Pracuje jako přístupový bod pro bezdrátové klienty. 

Repeater (Opakovač): Pracuje jako opakovač pro rozšíření pokrytí bezdrátovou sítí. 

Client (Klient): Pracuje jako bezdrátový klient pro připojení zařízení s ethernetovým 

rozhraním do bezdrátové sítě. 

 

Rychlá instalace:  
Jestliže je WAP-5884 nastaven jako Opakovač(Repeater) nebo Klien(Client), použijte 

tlačítko WPS v přední části zařízení a připojte se k bezdrátovému routeru (nebo 

přístupovému bodu) snadno a rychle. 

 

1) Stiskněte a podržte tlačítko WPS na WAP-5884 po dobu 2 sekund. 

2) ‘WPS’ LED začne blikat. 

3) V průběhu 2 minut stiskněte tlačítko WPS na vašem přístupovém bodě. 

 

Poznámka:  

1. Kromě nastavení pomocí tkačítka WPS, můžete provést konfiguraci pomocí WEB 

konfiguračního rozhraní. Bližší informace naleznete na následujících stránkách. 

2. Zařízení WAP-5884 nepodporuje zabezpečení WPA-PSK s nastavením AES. 

Pokud se vám nedaří provést přihlášení pomocí WPS tlačítka, nebo si nejste jistí 

nastavením WiFi zabezpečení na vašem přístupovém bodu (AP), proveďte kontrolu nebo 



změnu zabezpečení vašeho AP.



C. Instalační průvodce pro režim opakovač(Repeater) 

Opakovač může zajistit prodloužení dosahu vaší bezdrátové sítě a pomoci s pokrytím 

hluchých míst. 

Při první konfiguraci je vhodné připojit WAP-5884 do blízkosti vašeho přístupového bodu. 

Po úspěšné konfiguraci umístěte WAP-5884 na požadované místo. 

 

 

Přepněte přepínač do polohy 

‘Repeater’. 

 

Zapojte WAP-5884 do elektrické sítě.  

Za chvíli se rozsvítí ‘Power’ LED (2). 

Pokud se tak nestane zkontolujte 

zapojení do elektrické sítě. 

 

Použití tlačítka WPS pro rychlé a bezpečné propojení bez nutnosti použití počítače: 

  
 

(1) Stiskněte a podržte tlačítko WPS po dobu 2 sekund, ‘WPS’ LED začne blikat. 

(2) V průběhu 2 minut stiskněte tlačítko WPS na vašem přístupovém bodě. Pokud přístupový 

bod (AP), ke kterému se připojujete, nemá mechanické WPS tlačítko, můžete použít WPS 

tlačítko, které je součásti konfiguračního rozhraní přístupového bodu. Popřípadě se přihlásit 

ke konfiguračnímu rozhraní WAP-5884 a provést nastavení pomocí rychlé konfigurace 

(2) 



(quick setup), detailní popis konfigurace je uveden v následující části. 

(3) Pokud došlo ke korektní konfigurační proceduře, bude ‘WPS’ LED svítít po dobu 5 minut.  

Pokud ‘WPS’ LED rychle bliká, došlo k potížím, vyčkejte dokud ‘WPS’ LED nezhasne, a 

začněte konfiguraci od bodu (1). 

Pokud byla rychlá instalace úspěšná a bylo navázáno spojení s přistupovým bodem, začne 

‘Signal’ LED svítit. 

(4) Přesuňte opakovač na místo, které jste si zvolili (vhodným místem může být například střed 

vašeho domu). Pomocí LED Signal můžete přibližně určit kvalitu signálu. Trvale svítí: 

Výborný, Bliká: Dobrý, Rychle bliká: Špatný. 

 

 

 

* Následující manuál popisuje konfiguraci WAP-5884 pomocí WEB rozhraní: 

 

Poznámka: Ve výchozí konfiguraci má Comtrend WAP-5884, zapnutý do režimu opakovač,  

nastavenou IP adresu na 192.168.2.252. Pro přihlášení k Web konfiguraci, musí mít váš počítač 

(je jedno zda se připojujete pomocí bezdrátové sítě nebo přes ethernet kabel připojený přímo do 

zařízení) zapnutou funkci dynamického přidělování adres a nebo nastavenou IP adresu ze 

stejného rozsahu: 192.168.2.x. (x znamená, jakékoli číslo od 5 do 250). Pokud máte nastaven 

jiný rozsah IP adres, zmněňte na vašem počítačí na dobu konfigurace statickou IP adresu. 

(například na 192.168.2.10 ) 

 

 

Propojte ethernet kabelem váš 
počítač s ethernet zásuvkou 
opakovače. 

NEBO 

se připojte pomocí bezdrátové sítě k 

přístupovému bodu se jménem sítě 

‘repeater’. 

 

 

Otevřete internet prohlížeč a do 
řádku adresa zadejte 
‘http://192.168.2.252’ .  

IP adresa vašeho počítače by měla 

být ze stejné sítě jako WAP-5884. 

(jako příklad 192.168.2.10.) 

 

 



 

V přihlašovacím okně zadejte 
uživatelské jméno (username) a 
heslo (password). Výchozí 
uživatelské jméno je ‘admin’ a 

 heslo je ‘1234’. 

Pro pokračování stiskněte tlačítko 

‘OK’. 

 

V seznamu jsou zobrazeny všechny 
bezdrátové sítě v blízkém okolí. 
Vyberte požadovaný přístupový bod 
a pokračujte stisknutím tlačítka 
Next. Pokud není v seznamu 
zobrazen přístupový bod, ke 
kterému se chcete připojit, stiskněte 
tlačítko ‘Refresh’. Popřípadě 
umístěte opakovač blíže k  
přístupovému bodu, ke kterému se 
chcete připojit. 

 

Do pole s názvem KEY zadejte 

bezpečnostní klíč vašeho 

přístupového bodu a pokračujte  

stisknutím tlačítka Next. 

 

Zařízení provede test připojení o 

jehož výsledku jste nasledně 

informováni. Po úspěšném testu 

pokračujte stisknutím tlačítka Next. 



 

Konfigurační rozhraní zobrazí 
Informace o Vámi nastaveném 
připojení. Pokud je všechno v 
pořádku, klikněte na tlačítko 
"APPLY". Konfigurace bude uložena. 
V případě konfigurace  opakovače 
pomocí  Web konfigurace je  pro  
" SSID" opakovače použité jméno  
(SSID) vašeho AP ke kterému je 
doplněno “_2.4Gre”. Pokud chcete 
mít jméno SSID opakovače stejné  
jako SSID přístupového bodu, 
upravte si název v políčku Device 
SSID.   
 

 

 

 

Vyčkejte dokud se WAP-5884 

nerestartuje. Po restartu  

WAP-5884 se přihlaste na svém 

počítači k novému SSID, které jste 

nastavil v předchozím kroku. 

 

 

Poznámka: Pokud chcete spustit opětovně rychlou instalaci nebo si nejste jistí jaké má 

WAP-5884 nastavení, můžete provést reset do továrního nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko  

‘WPS’ po dobu cca. 10 sekund, dokud LED ‘POWER’ neblikne. Následně je zařízení 

nakonfigurováno do továrního nastavení. 

 



D. Instalační průvodce pro režim Klient (Client mode) 
 

Klientský režim vám poskytuje možnost připojit k bezdrátové síti zařízení, která bezdrátové 

rozhraní neobsahují. 

 

Nastavení pomocí WPS: 

(1) Přepněte přepínač do polohy ‘Client’ a zapojte zařízení do elektrické sítě. 

(2) Propojte požadované zařízení (PC, TV a pod) s WAP-5884 pomocí ethernet kabelu.  
(3) Stiskněte a podržte tlačítko WPS po dobu 2 sekund, ‘WPS’ LED začne blikat. 

(4) V průběhu 2 minut stiskněte tlačítko WPS na vašem přístupovém bodě. Pokud přístupový 

bod (AP), ke kterému se připojujete, nemá mechanické WPS tlačítko, můžete použít WPS 

tlačítko, které je součásti konfiguračního rozhraní přístupového bodu. Popřípadě se přihlásit ke 

konfiguračnímu rozhraní WAP-5884 a provést nastavení pomocí rychlé konfigurace (quick 

setup), detailní popis konfigurace je uveden v následující části. 
(5) Pokud došlo ke korektní konfigurační proceduře, bude ‘WPS’ LED svítít po dobu 5 minut.  
Pokud ‘WPS’ LED rychle bliká, došlo k potížím, vyčkejte dokud ‘WPS’ LED nezhasne, a začněte 
konfiguraci od bodu (3). 

Pokud byla rychlá instalace úspěšná a bylo navázáno spojení s přístupovým bodem, začne 

‘Signal” LED svítit. 

 

Přepněte přepínač do polohy 

‘Client’. 

 

Zapojte WAP-5884 do elektrické sítě.  

Za chvíli se rozsvítí ‘Power’ LED (2). 

Pokud se tak nestane zkontolujte 

zapojení do elektrické sítě. 

(2) 



 

Propojte váš počítač s WAP-5884 

pomocí ethernet kabelu. 

 

 

 

Otevřete internet prohlížeč a do 
řádku adresa zadejte 
‘http://192.168.2.253’. Ujistěte se, 
že vaše síťová karta má IP adresu ze 
stejného rozsahu jako WAP-5884 
( například: 192.168.2.10) 

 

 

V přihlašovacím okně zadejte 
uživatelské jméno (username) a 
heslo (password). Výchozí 
uživatelské jméno je ‘admin’ a 

 heslo je ‘1234’. 

Pro pokračování stiskněte tlačítko 

‘OK’ . 

 

 

V seznamu jsou zobrazeny všechny 
bezdrátové sítě v blízkém okolí. 
Vyberte požadovaný přístupový bod 
a pokračujte stisknutím tlačítka 
Next. Pokud není v seznamu 
zobrazen přístupový bod, ke 
kterému se chcete připojit, stiskněte 
tlačítko ‘Refresh’. Popřípadě 
umístěte WAP-5884 blíže k 
přistupovému bodu, ke kterému se 
chcete připojit. 



 

Do pole s názvem KEY zadejte 

bezpečnostní klíč vašeho 

přístupového bodu a pokračujte  

stisknutím tlačítka Next. 

 

Zařízení provede test připojení o 

jehož výsledku jste nasledně 

informováni. Po úspěšném testu 

pokračujte stisknutím tlačítka Next. 

 

Zkontrolujte nastavené parametry. 

Pokud je všechno v pořádku, 

klikněte na tlačítko "APPLY". 

Konfigurace bude uložena. 

 

 

 

Vyčkejte dokud se WAP-5884 

nerestartuje. Po restartu je 

WAP-5884 přihlášen k přistupovému 

bodu. 



 

Pomocí ethernet kabelu propojte  
požadované zařízení s WAP-5884. 

 

Poznámka: Pokud chcete spustit opětovně rychlou instalaci nebo si nejste jistí jaké má 

WAP-5884 nastavení, můžete provést reset do továrního nastavení. Stiskněte a podržte 

tlačítko ‘WPS’ po dobu cca. 10 sekund dokud LED ‘POWER’ neblikne. Následně je zařízení 

nakonfigurováno do továrního nastavení. 

 



E. Instalační průvodce pro režim přístupového bodu (AP 

mode) 
 

Nastavení režímu přístupového bodu (AP):  

 

Přepněte přepínač do polohy ‘AP’. 

 

Zapojte WAP-5884 do elektrické 
sítě . 
Za chvíli se rozsvítí ‘Power’ LED (2). 
Pokud se tak nestane zkontolujte 
zapojení do elektrické sítě. 

 

Pomocí klienta bezdrátové sítě se 

připojte k přístupovému bodu, který 

má jméno sítě (SSID) ‘default’. 

 

Otevřete internet prohlížeč a do 

řádku adresa zadejte 

‘http://192.168.2.1’. Ujistěte se, že 

vaše síťová karta má IP adresu ze 

stejného rozsahu jako WAP-5884 

( například: 192.168.2.10) 

(2) 



 

V přihlašovacím okně zadejte 
uživatelské jméno (username) a 
heslo (password). Výchozí 
uživatelské jméno je ‘admin’ a 

 heslo je ‘1234’. 

Pro pokračování stiskněte tlačítko 

‘OK’. 

 

Zadejte SSID (jméno, kterým se 
identifikuje přístupový bod) do  
pole ‘Device SSID’ a pokračujte 
stisknutím tlačítka Next. 
Výchozí nastavení SSID je „default“. 

 

Zvolte typ zabezpečení: 

Encryption: Disable (bez 

zabezpečení), WEP nebo WPA 

pre-shared key. 

Nejvhodnějším zabezpečením je  

WPA pre-shared key. 

WEP encryption: Zvolte délku klíče - Key Length (64 nebo 128bit), typ zápisu - key format (Hex 

nebo ASCII znaky), výchozí klíč - Default Tx Key (ve výchozím nastavení je ‘Key 1’), a zadejte 

klíč (podle typu ‘Key Format’ který jste zvolili). 

 

WPA pre-shared key: Zvolte typ zabezpečení -  WPA Unicast Cipher Suite (ve výchozí 

konfiguraci je přednastaveno ‘WPA(TKIP)’), typ formátu klíče - Pre-shared Key Format: 

Passphrase (alfanumerické znaky) nebo Hex (64 Hex znaky), a zadejte klíč do pole ‘KEY’. 

 

 

Zkontrolujte nastavené parametry. 

Pokud je všechno v pořádku, 

klikněte na tlačítko "APPLY". 

Konfigurace bude uložena. 



 

Vyčkejte dokud se WAP-5884 

nerestartuje. 

 

Poznámka: Pokud chcete spustit opětovně rychlou instalaci nebo si nejste jistí jaké má 

WAP-5884 nastavení, můžete provést reset do továrního nastavení. Stiskněte a podržte 

tlačítko ‘WPS’ po dobu cca. 10 sekund dokud LED ‘POWER’ neblikne. Následně je zařízení 

nakonfigurováno do továrního nastavení. 

 



F. LED status: 

LED Barva Stav LED Popis 

Signal Jantarová 

Svítí trvale 
Vynikající příjem signálu 

(Sila signálu 100%~50%) 

Bliká 

pomalu bliká: 

Dobrý příjem signálu (50%~25%) 

rychle bliká: 

Špatný příjem signálu (<25%) 

Nesvítí 
Mimo dosah signálu,  AP vypnuto/ nebo 

je LED nastavena do „off mode“ 

WLAN Zelená 

Bliká 

Připojen k bezdrátovému bodu, 

bezdrátové funkce jsou aktivní (přenáší se 

data) 

Nesvítí 
Bezdrátová síť je vypnutá/ nebo je LED 

nastavena do „off mode“ 

Power Zelená 

Svítí trvale 

Napájení je zapnuto / nebo režim "LED ve 

vypnutém stavu, variant: kromě LED 

napájení". (Poznámka: V tomto režimu 

"LED ve vypnutém stavu" je možné použít 

dvě varianty...1.všechny LED vypnuty nebo 

2.všechny LED vypnuty, kromě LED 

napájení.) 

Bliká pomalu 
Připraven pro “Reset to factory default”, 

LED napájení bliká. 

Nesvítí Zařízení je vypnuto 

WPS Zelená 

Svítí trvale 
Pokud je provedená uspěšná konfigurace 

pomocí WPS svíti trvale po dobu 5 minut. 

Bliká 
WPS procedura čeká na připojení dalšího 

zařízení pomocí WPS procedůry. 

Bliká rychle Chyba WPS procedůry 

Nesvítí 
WPS služba neprobíhá/ nebo je LED 

nastavena do „off mode“. 

LAN Zelená 

Svítí trvale 
zařízení je připojeno pomocí ethernet 

kabelu 

Bliká LAN port je aktivní (přenáší se data) 

Nesvítí 
LAN rozhraní není aktivní/ nebo je LED 

nastavena do „off mode“ 



G. Kontaktní adresa pro pozáruční servis 

Comtrend Central Europe, s.r.o. 

Tokovo, Jankovcova 1518/2 

170 00 Praha 7 

Česká Republika 

 

E-mail: comtrendce@comtrend.com 

Tel.: 266 782 040 

 

 

mailto:comtrendce@comtrend.com


H. Prohlášení o shodě 

 


