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Obsah samoinštalačného balíčka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlásenie o zhode 
 
GLITEL Stropkov, s.r.o. týmto vyhlasuje, že 3G router Glitel 3G811N spĺňa všetky 
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.  
Text vyhlásenia o zhode je dostupný na internetovej adrese www.glitel.sk . 

Prepojovací kábel s 
koncovkami RJ 11 na 
prepojenie telefónu  

s 3G routerom 

Sieťový adaptér 
(DC 12V 1000mA) 

3G router 
Glitel 3G811N  

a 
podstavec 

Prepojovací ethernetový kábel 
s rovnakými koncovkami RJ 45 
na prepojenie 3G routera s PC 

Návod na samoinštaláciu 
a 

Záručný list 

Externá (vonkajšia) 
GSM anténa 

Frekvenčné pásmo 
880-960MHz / 1710-2170MHz 
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Sprievodca rýchlou inštaláciou 3G routera 
 
Krok 1: Vložte SIM kartu 
Upozornenie: Pred vložením alebo vybratím SIM karty z 3G routera musí byť 
zariadenie vypnuté alebo odpojené od napájacieho adaptéra. 
 
SIM kartu vložte do slotu a jemne zatlačte ako je znázornené na nasledujúcom 
obrázku. 
Pri vyberaní SIM karty ju jemne zatlačte, SIM karta automaticky vyskočí. 

 
 

 

    
 
 

Krok 2: Zariadenie pripojte k napájaciemu adaptéru 
Používajte výhradne napájací adaptér, ktorý je dodávaný spolu s 3G routerom; 
v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. 
 
Krok 3: Pripojte analógový telefónny prístroj 
Na kvalitu komunikácie cez analógový telefónny prístroj pripojený k FX portu 3G 
routera môže mať dopad rušenie bezdrôtovým signálom. 
Analógový telefónny prístroj umiestnite vo vzdialenosti aspoň jeden meter od 
zariadenia. 
 
Krok 4: Pripojte externú (vonkajšiu) GSM anténu 
Zapojte kábel antény do anténnej zásuvky na hlavnej jednotke. Konektor 
priskrutkujte tak, aby ste zabezpečili, že anténa bude dobre pripojená k anténnej 
zásuvke. 
 
Krok 5: Zapnutie / vypnutie 
Zariadenie sa zapína a vypína stlačením a podržaním tlačidla On/Off 
[Zapnúť/Vypnúť]. 

Krok 1 
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Umiestnenie zariadenia 
Varovanie: Aby ste predišli rušeniu elektrických prístrojov bezdrôtovými signálmi, 
elektrické prístroje umiestnite vo vzdialenosti aspoň jeden meter od zariadenia. 
3G router je možné položiť vodorovne na stôl, zavesiť na stenu alebo postaviť na 
podstavec. 
3G router umiestnite na vyššie položené miesto alebo v blízkosti okna, aby mal 
silnejší signál. 
 

3G router pripojte k počítaču 
 

a) Pomocou kábla 
Kábel žltej farby (ethernet kábel) priložený v balení pripojte do ktoréhokoľvek 
žltého portu na 3G routeri. 
Druhú stranu kábla pripojte do sieťovej karty vášho PC. 
Ak sa po pripojení sieťového kábla rozsvieti indikátor sieťového rozhrania, 
spojenie bolo úspešne nadviazané. 
 

b) Pomocou bezdrôtovej domácej siete Wi-Fi 
 

 
 

Na zadnej strane 3G routera je na štítku uvedené prednastavené prístupové 
meno bezdrôtovej Wi-Fi siete začínajúcej sa slovom GLITEL_ a štyrmi znakmi 
napríklad „GLITEL_1234”. 
Prednastavené heslo do Wi-Fi siete (Password) je uvedené hneď pod menom  
Wi-Fi siete (SSID) ako 12 znakov za dvojbodkou.   
Príklad hesla: „asdf12asdf12“.  

Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 
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Vyhľadajte na vašom počítači Wi-Fi siete vo vašom okolí, nastavte sa na meno 
siete, ktorú máte uvedenú na zadnej strane vášho 3G routera  
(napríklad GLITEL_1234) a stlačte „Pripojiť”.  
 

 
 

Váš počítač vás požiada o zadanie hesla do siete. Opíšte heslo zo štítku na 
zadnej strane 3G routera označené ako Password: . 
Ak ste zapísali heslo správne, budete v krátkom čase pripojení. V opačnom 
prípade postup opakujte. 
 

Konfigurácia 3G routera cez webové rozhranie 
 
Ak chcete podrobnejšie nastavovať 3G router, zadajte do vášho web prehliadača 
adresu 192.168.1.1 a potvrďte stlačením klávesy Enter.  
 

 
 

Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, vpíšte Užívateľské meno „admin” a 
heslo zo zadnej strany zariadenia označené ako Password. 
Prihlasovacie heslo do web rozhrania pre užívateľa „admin“ je uvedené na 
zadnej strane 3G routera za názvom Password: napríklad „qwer1234“.  
 

 
 
Po vpísaní Užívateľského mena a Hesla pokračujte v nastaveniach stlačením 
tlačidla Prihlásenie. 
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Po prihlásení do webového rozhrania 3G routera pokračujte v základnej 
konfigurácii pomocou Sprievodca nastavením. 
 

 
 
Sprievodca nastavením vám pomôže zadať PIN kód SIM karty a zmeniť meno 
a heslo vašej domácej bezdrôtovej siete.  
Poznámka: Bezdrôtová sieť je zabezpečená algoritmom WPA2-PSK AES. 
 
Ak je vaša SIM karta zabezpečená PIN kódom, voľbou Uložiť PIN kód si 3G 
router zapamätá PIN kód a použije ho pri ďalšom pripojení ku GSM sieti. 
 
Varovanie: Ak si PIN kód neuložíte, tak po každom vypnutí a zapnutí 3G routera 
je potrebné zadať PIN kód pre pripojenie ku GSM sieti. 
 
Ak sa vám aj napriek dodržaniu postupu v tomto návode nepodarí pripojiť do 
internetu, doporučujeme resetovať 3G router zapusteným tlačidlom „RESET“ na 
zadnej strane 3G routera.  
 

 
 
 
Reset 3G routera Glitel 3G811N tlačidlom RESET: 

 
Pri slote pre SIM kartu nájdete otvor ako na obrázku. Pri zapnutom modeme 
zatlačte resetovacie tlačidlo v otvore na cca 3 sekundy (môžete použiť napr. hrot 
guľôčkového pera). 
 
Práve ste vykonali kompletný reset a váš 3G router nadobudol výrobné 
nastavenia:  
1. IP adresa 192.168.1.1  
2. Užívateľské meno: admin  
3. Heslo: uvedené na zadnej strane 3G routera 
 
Poznámka: Po tejto operácii sa cela konfigurácia obnoví na továrenské hodnoty. 

RESET 
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Volanie 
 
Ak po zdvihnutí slúchadla analógového telefónu pripojeného k 3G routeru 
počujete oznamovací tón, môžete uskutočniť volanie.  
Poznámka: Volanie je možné uskutočniť až po zadaní PIN kódu (podľa postupu 
na strane 5) na odomknutie vašej SIM karty. 
Núdzové volanie: V prípade, že máte neplatnú, poškodenú, zablokovanú, alebo 
nenainštalovanú SIM kartu a 3G router je umiestnený v dosahu GSM signálu, 
potom je možné uskutočniť núdzové volanie na číslo 112. 
 

Popis indikátorov 3G routera Glitel 3G811N 
 

 
 

1. Napájanie  
Neprerušene svieti: Zariadenie bolo úspešne zapnuté. 

2. Signál  
Neprerušene svieti zelenou farbou: Zariadenie je pripojené k 3G sieti. 
Neprerušene svieti červenou farbou: Zariadenie je pripojené k 2G sieti. 
Bliká: Zariadenie má aktívny WAN režim a WAN port. 
Nesvieti: SIM karta nebola vložená alebo PIN kód nebol overený. 

3. Režim  
Svieti: Zariadenie je registrované v GSM sieti a má aktívne internetové pripojenie. 
Nesvieti: SIM karta nebola vložená alebo PIN kód nebol overený.  
Poznámka: Nesvieti, ak má zariadenie aktívny WAN režim alebo nemá aktívne internetové 
pripojenie. 

4. LAN 1-4  
Neprerušene svieti: Ethernetový kábel je správne pripojený k PC. 
Bliká: Prenášajú sa dáta. 

5. Telefón 
Svieti: Analógový telefón je aktívny alebo prichádza hovor na 3G router. 
Nesvieti: Analógový telefón nie je aktívny. 

6. Wi-Fi  
Neprerušene svieti: Bezdrôtová sieť je zapnutá. 
Bliká: Prenášajú sa dáta. 

7. WPS  
Neprerušene svieti zelenou farbou: WPS je aktívne. 
Nesvieti: WPS je vypnuté. 

1 

2 

3 

 
4 
 
 

5 

6 

7 
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V prípade otázok počas inštalácie kontaktujte: 

 
Technickú podporu dodávateľa 3G routera 054/71 81 037 
V prípade technických otázok týkajúcich sa 3G routera je k dispozícii technická 
podpora počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.  
Volanie je spoplatňované podľa štandardných taríf.  
Bližšie informácie získate i na e-mailovej adrese servis@glitel.sk . 
 
Užívateľský manuál pre 3G router Glitel 3G811N je dostupný na www.glitel.sk . 
 

Váš počítač musí spĺňať minimálne tieto požiadavky: 
 
Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8, Linux, Mac OS, sieťová karta 
10/100/1000 Mb, Webový prehliadač: Internet Explorer 6 alebo vyšší, Firefox, 
Chrome, Opera, Safari 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokyny pre zaobchádzanie s elektroodpadom 
 

 
 
Akékoľvek elektrické a elektronické výrobky musia byť likvidované oddelene od 
komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných miest stanovených 
vládou alebo miestnymi úradmi. 
Tento symbol prečiarknutej pojazdnej zbernej nádoby na odpad znamená, že sa 
na produkt vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Uvedený symbol na výrobku 
alebo sprievodnej dokumentácií znamená, že elektrické alebo elektronické 
výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. 
Správna likvidácia a samotný zber starých prístrojov pomôže prevencii pred 
negatívnymi dôsledkami na životnom prostredí a ľudskom zdraví. Je 
predpokladom opakovaného použitia a recyklácie použitého elektrického a 
elektronického zariadenia. 
Podrobnejšie informácie o likvidácií starých prístrojov si vyžiadajte od miestneho 
úradu, podniku zaoberajúceho sa likvidáciou odpadov alebo v obchode, kde ste si 
produkt zakúpili. 
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ZÁRUČNÝ LIST 

Typové označenie: 

Glitel 3G811N 
 

 

Výrobné číslo: 
 
 
 
 

 

Dátum predaja: 
 
 
 
 

 

Meno, adresa, pečiatka a podpis predajcu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GLITEL Stropkov, s.r.o. 
Cintorínska 557/73 
091 01 Stropkov 
 

Tel.: 054 7181037 
Fax: 054 7428137 

E-mail: servis@glitel.sk 
web: www.glitel.sk 
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Záručné podmienky 

 
GLITEL Stropkov, s.r.o. poskytuje kupujúcemu záruku na kvalitu, kompletnosť a 
funkčnosť výrobku. Záruka  platí len v krajine, kde bol výrobok zakúpený. Záručná 
doba je 24 mesiacov na celý výrobok. Záručná doba začína plynúť od dátumu 
predaja potvrdeného predajcom na tomto záručnom liste. Záručná doba sa 
predlžuje o čas, počas ktorého je výrobok v záručnej oprave. 
 
Poruchy vzniknuté preukázateľne v dôsledku chybného materiálu, súčiastok, 
chybnej konštrukcie alebo chybného zhotovenia odstráni GLITEL Stropkov, s.r.o. 
v záručnej dobe vo svojom servisnom stredisku.  
V prípade zistenia neopraviteľnej poruchy v záručnej dobe má kupujúci nárok na 
výmenu výrobku. 
 
Ak sa v záručnej dobe vyskytne porucha výrobku, ktorá nebola spôsobená 
kupujúcim alebo osobou, ktorá používa výrobok, bude výrobok bezplatne 
opravený za predpokladu, že: 

- zákazník predloží riadne vyplnený a potvrdený záručný list, z ktorého je 
zrejmé, že výrobok sa predkladá na opravu v záručnej dobe, 

- pri obsluhe boli dodržané „Dôležité bezpečnostné pokyny“  
- na výrobku neboli vykonané žiadne úpravy, neoprávnené opravy, 

neoprávnené manipulácie a nebol poškodený plombovací štítok, 
- výrobok nebol skladovaný a používaný v horúcom, vlhkom, prašnom, 

chemicky agresívnom, či inak závadnom prostredí 
 
Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vznikli: 

- opotrebovaním v dôsledku používania výrobku 
- prepätím 
- pri živelných pohromách 
- pri vyliatí kvapaliny na výrobok, prudkých nárazoch, mechanickým 

poškodením výrobku, nešetrnou manipuláciou, a podobne 
- ak je výrobok používaný v rozpore s návodom na obsluhu a účelom 

použitia 
 
Ak pri oprave výrobku bude zistená porucha, na ktorú sa nevzťahuje záruka, 
náklady na túto opravu hradí kupujúci v plnej výške.  
 
Požiadavky na záručnú opravu uplatňujte prostredníctvom svojho predajcu. 
Výrobok zaslaný na záručnú opravu má byť kompletný a správne zabalený. 
GLITEL Stropkov, s.r.o. nenesie zodpovednosť za poškodenie počas prepravy. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na adresu spoločnosti, ktorá je uvedená 
na prednej strane záručného listu. 
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Bezpečnostné upozornenia 
 
Pozorne si prečítajte pokyny a bezpečnostné upozornenia v tomto používateľskom 
manuáli. Je nebezpečné porušovať uvedené pokyny a upozornenia. 
Všetky zákazy platné pre mobilné telefóny z dôvodu vyžarovania vysokofrekvenčnej 
energie sú platné aj pre 3G router. 
 
Rušenie 3G routera vonkajšími vplyvmi 

Uistite sa, že v prostredí, kde bude umiestnený 3G router, nie je žiadne rušenie, ktoré by 
malo vplyv na funkčnosť 3G routera.  
Rušenie spôsobené 3G routerom  

Zabráňte rušeniu, ktoré môže mať vplyv na mobilné telefóny. 
Nezapínajte 3G router v blízkosti lekárskych prístrojov. Môže to ovplyvniť činnosť týchto 
prístrojov. Externá anténa musí byť umiestnená vo vzdialenosti minimálne 0,5 m od 
kardiostimulátorov. 
Výbušná zóna 

Nepoužívajte 3G router v zónach, kde by mohol nastať výbuch a v miestach, kde je to 
zakázané značkami, napríklad na čerpacích staniciach, v skladoch horiacich kvapalín, vo 
vozidlách prepravujúcich plyn, a pod. 
Deti 

Zabráňte deťom prístup ku 3G routeru, aby ste predišli ublíženiu na zdraví anténou alebo 
inými časťami zariadenia. 
Údržba 

Inštalovať a udržiavať zariadenie môžu len spôsobilé osoby. V prípade problémov so 
zariadením kontaktujte dodávateľa zariadenia. Neotvárajte a neopravujte zariadenie. 
Zabráňte poškodeniu zariadenia. 
Anténa 

Používajte len priloženú anténu. Nepoužívajte iné antény. Neschválené antény môžu zničiť 
zariadenie. Umiestnite anténu vertikálne v blízkosti vášho okna, ďalej od telefónu. 
Nespájajte anténový kábel s telefónnym káblom. Nedotýkajte sa antény a nepribližujte sa k 
anténe do vzdialenosti 0,1 m ak je 3G router v činnosti. 
Napájanie 

Používajte len schválený sieťový adaptér. Neschválený sieťový adaptér môže poškodiť 
zariadenie. Mierny nárast prevádzkovej teploty zariadenia je v norme.  
Inštalácia a zapojenie 

Inštalujte zariadenie podľa priloženého návodu. Neinštalujte zariadenie a nepripájajte iné 
zariadenia, ak sú pod napätím, pretože to môže spôsobiť poškodenie oboch zariadení. 
Atmosferické prepätie  

Nepoužívajte 3G router počas búrky. Hrozí riziko poškodenia zariadenia a úrazu 
elektrickým prúdom. 
Nastavenie 

Nastavujte zariadenie až po jeho inicializácii ku GSM sieti. Správne nastavenie zariadenia 
bolo prevedené výrobcom a poskytovateľom GSM služieb. 
Pripájanie k iným zariadeniam 

Prečítajte si pozorne návod ako pripájať zariadenia a príslušenstvo. Nepripájajte 
neschválené príslušenstvo k zariadeniu. 
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