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Obecná charakteristika    Operační systémy 

- Wi-Fi standard: IEEE 802.11n/b/g  - Windows 7 32/64 

pásmo 2,4 GHz     - Windows Vista 32/64 

- Šifrování: 64/128/152 bit, WEP, WPA  - Windows XP 32/64 

WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK (TKIP/AES) - Linux 

- Přenosová rychlost: až 135 Mbit/sec.  - Mac 

- Barva: černá 

 

1. Instalace ovladačů (driverů) 

A) vložte instalační CD do CD mechaniky a dvakrát klikněte na ikonu 

, abyste zahájili proces instalace. 

 

 



B) Pročtěte a potvrďte licenční podmínky 

 

C) Vyberte konfiguraci Ralink a klikněte na další (next). 

 

 



D) Vyberte optimalizaci pro Wi-Fi režim a klikněte na další (next). 

 

E) Pro zahájení instalace klikněte na instalovat (install). 

 

 



F) Po ukončení instalace klikněte na dokončit (finish). 

 

2 Připojte USB Wi-Fi adaptér. Bude rozeznán a proběhne automatická 

instalace. 

 

 

 



3 Připojení.  

Dvakrát klikněte na ikonu v červeném kruhu  

.   

Objeví se 

  

Pro vyhledání dostupných AP můžete klinknout na Rescan. Ty se následně zobrazí v 

okně a můžete vybrat tu ke které se chcete připojit a stisknete tlačítko připojit 

(connect). Spojení je nyní vytvořeno.  

Poznámka: pro spojení vyberte zákonem uznávaný kanál. Například v některých 

zemích je povolen kanál 13, který je zároveň nastaven i na routeru. Pokud ponecháte 

výchozí nastavení Kanál 1 - 11, AP nikdy nenajdete a budete muset nastavit Kanál 1 

- 13 v pokročilém nastavení.  

 

 

 

 

 



4 Pomocné informace v Ralink utilitě.  

Jak najít IP adresu: 

 

5 Proveďte připojení režimu ad hoc. 

Ad hoc SSID  

 



 

 

 

 

 

 

 



5.2  Nastavení statické IP adresy pro ad hoc připojení 

A) Na této stránce vlastnosti, klikněte na položku Internet Protokol (TCP/IP) 

 

B) Zobrazí se: 

 

 

 

 

 

 

 



C) Vyplňte IP adresu (níže ukázka) 

 

D) Pro dokončení klikněte na tlačítko OK. 

 

Poznámka: Vyberte stejný kanál. Jeho IP adresa, maska podsítě i SSID mají být 

stejné.  

6) Proč je doporučeno zvolit optimální režim při instalaci? Pro získání Turbo 

funkce od Ralink Technology, která zlepší TX propustnost.  

Přečtěte si také návod vašeho ISIO přijímače TechniSat. 

 



7) Likvidace 

Balení se skládá z recyklovatelných materiálů. Balení likvidujte 

vhozením do tříděného odpadu.  

 

Produkt nemůže být na konci své životnosti likvidován vhozením do 

směsného odpadu. Zařízení likvidujte jako ostatní elektrospotřebiče, 

vhozením do příslušeného kontejneru, nebo předáním ve sběrném 

dvoře. Vždy vyjměte baterie a likvidujte je ve tříděném odpadu.  

8) Bezpečnost  

Pro vlastní bezpečnost si ještě před zapojením zařízení přečtěte bezpečnostní 

poučení. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za úrazy, nebo ztráty způsobené 

nevhodným zacházením.  

- Dbejte, aby zařízení nebylo provozováno ve vysoké teplotě, nebo vlhkosti 

- Dbejte, aby zařízení nespadlo na zem. Zařízením neštěrchejte. Může dojít k 

poškození. 

- Neotvírejte zařízení a nepokoušejte se zařízení upravovat. Hrozí nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem. Opravu může provádět pouze kvalifikovaný pracovník.  

- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, nebo zdrojům tepla. 

- V případě, že ze zařízení vychází kouř ihned je odpojte z USB konektoru. 

-Zařízení je možné používat pouze ve vytápěných prostorách.  

V těchto případech odpojte zařízení a vyhledejte odbornou pomoc:  

- Do zařízení se dostala kapalina, nebo vlhkost 

- Objevila se závada funkcí 

- Došlo k poškození zařízení  

 

Zařízení nese označení CE a je v souladu s certifikací CE.  

Změny a omyly vyhrazeny.  

Rozmnožování a editace se svolením výrobce. 

TechniSat a ISIO jsou registrované ochranné známky   
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NÁVOD 

  

  

  

  

  

  

Všeobecná charakteristika    Operačné systémy  
- Wi - Fi štandard: IEEE 802.11n / b / g   - Windows 7 32/64  
pásmo 2,4 GHz                                                            - Windows Vista 32/64  
- Šifrovanie: 64/128/152 bit, WEP, WPA                      - Windows XP 32/64  
WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK (TKIP / AES)               - Linux  
- Prenosová rýchlosť: až 135 Mbit / sec.                       - Mac  
- Farba: čierna 

  

1. Inštalácia ovládačov (driverov) 

A) vložte inštalačné CD do CD mechaniky a dvakrát kliknite na 

ikonu  , aby ste začali proces inštalácie. 

  

  

 

 



B) Prečítajte a potvrďte licenčné podmienky 

 

C) Vyberte konfiguráciu Ralink a kliknite na ďalší (next).  
 

  

 



D) Vyberte optimalizáciu pre Wi - Fi režim a kliknite na ďalší (next). 

 

E) Pre spustenie inštalácie kliknite na inštalovať (install). 

  

 



F) Po ukončení inštalácie kliknite na dokončiť (finish). 

 

 

2 Pripojte USB Wi - Fi adaptér. Bude rozoznaný a prebehne automatická 
inštalácia. 

  

  



3 Pripojenie.  
Dvakrát kliknite na ikonu v červenom kruhu 

 . 

objaví sa 

 

Pre vyhľadanie dostupných AP môžete kliknúť na Rescan. Tie sa následne zobrazí v 
okne a môžete vybrať tú ku ktorej sa chcete pripojiť a stlačíte 
tlačidlo pripojiť (connect). Spojenie je teraz vytvorené. 

Poznámka: pre spojenie vyberte zákonom uznávaný kanál. Napríklad v niektorých 
krajinách je povolený kanál 13, ktorý je zároveň nastavený aj na routeri. Ak 
ponecháte východiskové nastavenie Kanál 1 - 11, AP nikdy nenájdete a budete 
musieť nastaviť Kanál 1 - 13 v pokročilom nastavení. 

 

  

  

  

  

 



4 Pomocné informácie v Ralink utilite.  
Ako nájsť IP adresu: 

 

5 Vykonajte pripojenie režimu ad hoc.  
Ad hoc SSID 

 



 

 

  

  

  

 

  

  



5.2 Nastavenie statickej IP adresy pre ad hoc pripojenie 

A) Na tejto stránke vlastnosti, kliknite na položku Internet Protokol (TCP / IP) 

 

B) Zobrazí sa: 

 

  

  

  

  

  

  

 



C) Vyplňte IP adresu (nižšie ukážka) 

 

D) Pre dokončenie kliknite na tlačidlo OK. 

 

Poznámka: Vyberte rovnaký kanál. Jeho IP adresa, maska podsiete aj SSID majú 
byť rovnaké. 

6) Prečo sa odporúča zvoliť optimálny režim pri inštalácii? Pre získanie Turbo 
funkcie od Ralink Technology, ktorá zlepší TX priepustnosť. 

Prečítajte si aj návod vášho ISIO prijímača TechniSat. 

  

 



7) Likvidácia  

Balenie sa skladá z recyklovateľných materiálov. Balenie zlikvidujte 
vhodením do triedeného odpadu.  
 

Produkt nemôže byť na konci svojej životnosti likvidovať vhodením 
do zmesového odpadu. Zariadenie likvidujte ako ostatné 
elektrospotrebiče, vhodením do správneho kontajnera, alebo 
odovzdaním v zbernom dvore. Vždy vyberte batérie a zlikvidujte ich v 

triedenom odpade. 

8) Bezpečnosť 

Pre vlastnú bezpečnosť si ešte pred zapojením zariadenia prečítajte bezpečnostné 
poučenie. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za úrazy, alebo straty spôsobené 
nevhodným zaobchádzaním. 

- Dbajte, aby zariadenie neprevádzkovalo vo vysokej teplote, alebo vlhkosti  
- Dbajte, aby zariadenie nespadlo na zem. Zariadením netriasť. Môže dôjsť k 
poškodeniu.  
- Neotvárajte zariadenie a nepokúšajte sa zariadenie upravovať. Hrozí 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Opravu môže vykonávať len 
kvalifikovaný pracovník.  
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému 
žiareniu, alebo zdrojom tepla.  

- V prípade, že zo zariadenia vychádza dym ihneď ho 
odpojte z USB konektora.  
-Zariadenia je možné používať len vo vykurovaných priestoroch. 

   

V týchto prípadoch odpojte zariadenie a vyhľadajte odbornú pomoc:  
- Do zariadenia sa dostala kvapalina, alebo vlhkosť  

- Objavila sa porucha funkcií  
- Došlo k poškodeniu zariadenia 

Zariadenie nesie označenie CE a je v súlade s certifikáciou CE.  
Zmeny a omyly vyhradené.  
Rozmnožovanie a editácia so zvolením výrobcu.  
TechniSat a ISIO sú registrované ochranné známky   

  

TechniSat Digital GmbH  

Julius Saxler str. 3  

D 54550 Daun  

Nemecko  

+49 (0) 3925 9220 1806  

(cena hovoru od zahraničia)  
Po. Pi. 8:00 - 18:00  

  

 


