
300Mbit/s bezdrátový powerline opakovač AV500/AV200

Č. MODELU TL-WPA4220/TL-WPA2220

Obsah balení

Příručka pro rychlou instalaci

Sjednocení a rozšíření bezdrátové sítě prostřednictvím tlačítka Klonování Wi-Fi
Pokud jste vytvořili bezdrátovou síť pomocí směrovače s podporou WPS, můžete ji sjednotit a rozšířit pomocí tlačítka Klonování Wi-Fi. Během procesu klonování Wi-Fi rozšiřovač bude automaticky kopírovat SSID a heslo vašeho 
směrovače, což vám zajistí bezproblémové bezdrátové připojení. Začněte podle následujícího postupu.

Výstraha před instalací

* Dodávaná zástrčka se může lišit od té na obrázku v 
důsledku různých regionálních speci�kacích napájení.
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Popis kontrolek LED a tlačítek

Kontrolka napájení
Kontrolka Powerline
Kontrolka Ethernet
Kontrolka Wi-Fi / Klonování Wi-Fi
Tlačítko Wi-Fi / Klonování Wi-Fi

Ethernetové porty

Tlačítko párování
Tlačítko Reset

Poznámka: Model produktu zobrazený v této příručce 
je „TL-WPA4220“ a slouží jako příklad.

Tlačítka

Tlačítko 
párování

Tlačítko Reset

Tlačítko Wi-Fi/
Klonování Wi-Fi

Popis

Stisknutím tlačítka Reset na více než 5 sekund 
se zařízení vrátí do výchozího nastavení 
výrobce.

Tlačítko párování se používá k zabezpečení sítě 
powerline. (Více informací najdete v části 
Tlačítko párování na další straně.)

Stisknutím tlačítka zahájíte klonování Wi-Fi. 
(Více podrobností najdete v části Sjednocení a 
rozšíření bezdrátové sítě prostřednictvím 
tlačítka Klonování Wi-Fi.)

Stisknutím tohoto tlačítka na 5 sekund se 
zapne nebo vypne bezdrátová funkce. 

Zařízení je zapnuté.

Zařízení je vypnuté.

Svítí

Vypnuto

Bliká

Svítí

Vypnuto

Svítí

Vypnuto

Bliká

Vypnuto

Pomalu
bliká

Rychle
bliká

Kontrolky Stav Popis

Opakovač signálu klonuje 
nastavení Wi-Fi z jiného zařízení. 

Bezdrátová funkce byla zapnuta.

Bezdrátová funkce byla vypnuta.

Ethernetový port není zapojen. 

Ethernetový port je zapojen. 

Zařízení přenáší data. 

Zařízení není připojeno do žádné 
sítě powerline.

Zařízení je připojeno do sítě 
powerline, ale nejsou přenášena 
žádná data. 

Probíhá párování zařízení. 

Tlačítko Wi-Fi/
Klonování Wi-Fi

Ethernet

Powerline

Napájení

Bezdrátový směrovač

Adaptér Powerline
Bezdrátový powerline opakovač

Bezdrátový powerline opakovač

pair

ROUTER WISP
WPS/
RESETINTERNET

SSID: abc
Heslo: 123

SSID: abc
Heslo: 123

Poznámka: Powerline zařízení TP-LINK jsou vybavena technologií Plug and Play. Síť powerline se 
vytvoří mezi powerline adaptérem a opakovačem jakmile připojíte powerline zařízení.

Umístěte bezdrátový powerline opakovač na požadované místo.5.

Připojte powerline adaptér do LAN portu směrovače a zastrčte jej do elektrické zásuvky.

3.

2.
4.1.

300Mbit/s bezdrátový powerline opakovač AV500/AV200

Příručka pro rychlou instalaci

Č. MODELU TL-WPA4220/TL-WPA2220

Zdrojové CD Kabel Ethernet

Příručka pro 
rychlou instalaci

Bezdrátový 
powerline opakovač*

Elektrická zásuvka

Zásuvka pro rozšíření

ROUTER WISP
WPS/
RESETINTERNET

Bezdrátový směrovač

Zapojte bezdrátový opakovač powerline poblíž vašeho bezdrátového směrovače.  
Stiskněte tlačítko WPS na směrovači.

Stiskněte tlačítko Klonování Wi-Fi na svém opakovači a kontrolka tlačítka začne pomalu blikat. Přibližně za 
20 sekund se všechny kontrolky rozsvítí a kontrolka Wi-Fi začne rychle blikat, což znamená, že proces 
klonování je dokončen.  

ROUTER WISP
WPS/
RESETINTERNET
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Pokud váš směrovač nepodporuje funkci WPS nebo jen chcete použít samostatnou bezdrátovou síť, postupujte podle následujících kroků. Než 
budete pokračovat, zapište si identi�kátor sítě SSID a heslo vašeho bezdrátového opakovače, jež je umístěné na spodní části výrobku. 

Vytvoření nové bezdrátové sítě

Poznámka: Informace, jak změnit SSID a heslo pro bezdrátovou síť, najdete v uživatelské příručce na zdrojovém CD disku.

Místnost 1

Bezdrátový směrovač

Adaptér Powerline

Místnost 2

Bezdrátový powerline opakovač

pair

ROUTER WISP
WPS/
RESETINTERNET

SSID: abc

SSID: 123

TL-WPA4220
AV500 WiFi Powerline Extender

Power: 100-240V~ 50/60Hz 0.15A
Default Wireless Access: 
http://tplinkplclogin.net
Username/Password: 
admin/admin

S/N: XXXXXXXXXXXX

Password: ABCD-ABCD-ABCD-ABCD

WLAN MAC: 78CD8E81A715
Powerline MAC: 78CD8E81A716

Wireless Password: 01234567

Powerline zařízení TP-LINK jsou vybavena technologií Plug and Play. Poté dokončení těchto kroků uživatelé mohou použít výchozí SSID a heslo 
pro bezdrátovou síť k připojení se do bezdrátové sítě Wi-Fi powerline opakovače a rovněž i k internetu.

SSID*: TP-LINK_

Heslo pro bezdrátovou síť:

* Výchozí SSID je TP-LINK_××××××. 
(×××××× označuje posledních 6 znaků 
MAC adresy WLAN.)

Technická podpora

Pracovní doba:  nonstop
E-mail: support@tp-link.com
Tel: +86 755 26504400  
Celosvětově

http://www.tp-link.com/en/support/faq
Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce：

S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obracejte na: 

http://www.tp-link.com/en/support/download

Nejnovější �rmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete 
stáhnout na webové stránce:

Řešení problémů
Kontrolka Powerline nesvítí.

Zkontrolujte následující:

Tlačítko párování

Poznámka: Více informací o tlačítku párování najdete v uživatelské 
příručce na zdrojovém CD disku.

pair

BA

BA C

pair
pair

Tlačítko Párování lze použít pouze ve dvou zařízeních současně. Chcete-li se připojit k existující síti powerline, postupujte podle 
následujících pokynů.

Chcete-li opustit existující síť powerline, stiskněte a podržte 
tlačítko párování na opakovači po dobu nejméně deseti sekund.

Chcete-li vytvořit síť powerline pomocí tlačítka párování, 
postupujte podle níže uvedeného postupu.

Stiskněte a podržte tlačítko párování A na opakovači (TL-WPA4220) 
na jednu sekundu.  

1. 

Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko párování B (jiný opakovač 
TL-WPA4220 nebo jiný adaptér powerline např. TL-PA4010)  na 
jednu sekundu. Spojení bude poté vytvořeno.

2.

Stiskněte a podržte tlačítko párování C (jiné zařízení powerline) na 
jednu sekundu.

1. 

Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko párování A nebo B na 
jednu sekundu. Spojení bude poté vytvořeno.

2. 

Dvojitě klikněte na soubor Powerline Scan.exe na přiložené zdrojovém CD 
disku a klikněte na tlačítko „Rescan“ (Znovu vyhledat). Nástroj pro správu 
automaticky detekuje všechny ostatní zařízení Powerline na vaší síti 
powerline.

Resetujte zařízení do jeho výchozích hodnot od výrobce.

Pokud se kontrolka Powerline přesto nerozsvítí, požádejte svého prodejce o 
technickou podporu.

1. 

Zkuste zapojit jiný ethernetový adaptér powerline do vedlejší elektrické 
zásuvky a zkontrolujte, zda se kontrolka rozsvítí nebo ne.

2. 

Ujistěte se, že zařízení je zapojeno do elektrické zásuvky místo do rozdvojky.3. 

Chcete-li znovu vytvořit připojení, postupujte podle pokynů v části Tlačítko 
párování.

4. 

5. 


