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Sprievodca prvým nastavením Huawei B525s 
 

 

Tento sprievodca Vám pomôže s rýchlym nastavením zariadenia pre mobilný internet,  

ktoré je v zariadení automaticky predvolené, alebo s nastavením pripojenia pomocou iných 

prístupových bodov APN. 

 

 

1. Prihlásenie sa do brány rozhrania Huawei B525s 

 
1.1  Po správnom lokálnom pripojení Huawei B525s na PC cez LAN alebo Wi-Fi otvorte 

internetový prehliadač. 

 

1.2  V internetovom prehliadači zadajte do poľa učeného pre zadávanie URL adries adresu 

brány routra: 

 

Adresa rozhrania:  192.168.8.1 

Meno používateľa:  admin 

Heslo:  admin 

 

(Prednastavené údaje sú nachádzajú na štítku na dolnej strane zariadenia.) 

 

 

 

Prihlásiť sa  
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2. Zadanie PIN SIM karty 

 

1.1  Zadajte PIN kód vašej SIM karty. (PIN je v Orange SK prednastavený na 0000.) 

1.2  Aby ste nemuseli pri každom zapnutí zariadenia opakovane zadávať PIN, označte položku 

Vypnúť overovanie kódom PIN 

 

 

Potvrďte Použiť. 
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3. Rýchle nastavenie 

Po úspešnom prvom prihlásení sa a zadaní PIN SIM karty sa zobrazí sprievodca prvým 

nastavením:  

 

3.1 Konfigurovať nastavenie profilu: 

Nový profil: (v prípade, že máte zaujem pripájať sa cez štandardné APN internet 

pre Orange mobilný internet, kliknite na Ďalej a pokračujte v návode v bode 3.4) 

 

Potvrďte Ďalej. 

 

3.2 Nový profil - Nastavenie názvu profilu a prístupového bodu APN:  

Prístupový bod pre dynamickú verejnu IP adresu je internet.vip , pre statickú 

verejnu ip adresu internet.static, atď.. 

 

            Potvrďte Uložiť. 
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3. Rýchle nastavenie 

3.3 Konfigurovať nastavenie siete Ethernet:  

Nastavenia nie je nutné meniť. 

 

  Potvrďte Ďalej. 

 

3.4 Konfigurácia aktualizácie:  

Nastavenia nie je nutné meniť. 

 

Potvrďte Ďalej. 



Sprievodca prvým nastavením Huawei B525s 

 
3. Rýchle nastavenie 

3.5 Konfigurovať nastavenie siete WLAN:  

Zariadenie má prednastavený režim zabezpečenia WPA-PSK. 

Do SSID zadajte názov pre Vašu Wi-Fi siet. 

Pre kľúč siete WPA napíšte heslo pre Vašu 2.4 GHz Wi-Fi sieť.  

 

   

Potvrďte Ďalej 
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3. Rýchle nastavenie 

3.6 Upraviť heslo pre administráciu zariadenia:  

 

  

Potvrďte Ďalej. 
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Po dokončení prvotnej konfigurácie prostredníctvom sprievodcu sa musíte znovu prihlásiť 

pomocou vašich nových údajov. Po novom prihlásení do užívateľského rozhrania zariadenia 

(192.168.8.1) sa zobrazí plné hlavné menu. 

 

 

 

4. Správa profilov – výber pripájacieho profilu: 

Nastavenia (hlavné horné horizontálne menu) Telefonické pripojenie (ľavé vertikálne menu) 

Správa profilov: 

 

  Voľbu profilu potvrďte pomocou Použiť. 
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5. Detailné nastavenie siete WLAN (Wi-Fi) 
 

Nastavenia (hlavné horné horizontálne menu) WLAN (ľavé vertikálne menu)        

Základné nastavenia WLAN 

 

Prostredníctvom Upraviť nastavíte parametre pre jednotlivé Wi-Fi pásma. 

 

 

 
   Nastavenia potvrďte pomocou Použiť. 
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6. Zapnutie mobilného dátového pripojenia v domácej sieti a roamingu: 

Nastavenia (hlavné horné horizontálne menu) Telefonické pripojenie (ľavé vertikálne menu) 

Mobilné pripojenie: 

 

Voľbu potvrďte pomocou Použiť. 

 

7. Voľba sieťového režimu: 

Nastavenia (hlavné horné horizontálne menu) Telefonické pripojenie (ľavé vertikálne menu) 

Nastavenie mobilnej siete: 

Sieť 

Uprednostňovaný režim: Auto / Len 2G / Len 3G / Len 4G / LTE 800 / 1800 / 2600 

Vyhľadávanie siete:  

Režim: Automaticky / Ručne 

 

  Voľbu potvrďte pomocou Použiť. 


