
 Router Huawei E5332s-2 
Router je určen pro připojení jednoho nebo více zařízení s WiFi k internetu pomocí technologií mobilních 
operátorů. Jeden počítač nebo notebook je také možné připojit k internetu pomocí USB kabelu, z kterého je 
zároveň router napájen a nebo připojit jedno zařízení přes USB a další přes WiFi současně. Nákres možností 
zapojení znázorňují obrázky v manuálu na straně 3 a 4. 

LED kontrolky a konektory (zobrazení na stran ě 5, 6) 
1 otvor pro možnost zavěšení 
2 indikace signálu mobilního operátora (zelená: silný signál, oranžová: slabý signál, červená: žádný signál) 
3 indikace WiFi (zelená: WiFi zapnuto) 
4 indikátor baterie (zelená: dostatečně nabitá baterie, blikající zelená: nabíjení, červená: vybitá baterie) 
5 příchozí zprávy (zelená: nová SMS, blikající zelená: plný inbox) 
6 zapínací/vypínací tlačítko 
7 konektor pro externí anténu 
8 micro USB konektor 

SSID a Wireless Network Encryption Key  (zobrazení na stran ě 7) 
Pod zadním krytem najdete defaultní pojmenování WiFi sítě (SSID) a šifrovací klíč (heslo), které budete 
potřebovat pro přihlášení k WiFi. Tyto údaje můžete změnit. 

Vložení SIM karty  (zobrazení na stran ě 8) 
SIM kartu vložte podle obrázku na straně 8. Vkládejte jen SIM kartu standardní velikosti. Micro SIM a nano 
SIM karty nejsou podporovány. 

Vložení baterie  (zobrazení na stran ě 9) 
Vložte baterii podle obrázku na straně 9. 

Nabíjení  (zobrazení na stran ě 10 a 11) 
Je-li baterie zařízení vybitá, před připojení k mobilní WiFi ji nechte alespoň chvíli nabíjet. Nabíjení je možné 
provádět pomocí klasické USB nabíječky nebo z USB portu počítače, notebooku. Nabíječka není součástí 
balení. 

Připojení k internetu p řes WiFi  (zobrazení na stran ě 12) 
Po vložení SIM karty s aktivovaným datovým tarifem s vypnutým PIN a po nebo při nabíjení baterie je možné 
se připojit k internetu přes WiFi. Zapněte zapínací tlačítko a počkejte, až se rozsvítí WiFi a internet kontrolky. 
Nyní můžete v počítači vyhledat SSID sítě a připojit se pomocí hesla uvedeného na spodní straně krytu 
baterie. 

Manuální p řipojení - nastavení p řipojení k internetu (stran a 15 a 16) 
Chcete-li změnit nastavení routeru, přihlašte se do management stránky routeru přes internetový prohlížeč 
takto: zadejte adresu http://192.168.1.1 do adresního řádku a přihlašte se defaultními údaji: přihlašovací 
heslo: admin. Heslo si můžete v nastavení změnit. Máte-li zabezpečenou SIM pomocí PIN, zadejte jej přes 
management stránku. Bez zadání PIN se nepřipojíte k internetu. 

Reset routeru  (stran a 17) 
Nastavení routeru je možné opět uvést do původního stavu pomocí RESET tlačítka, které se nachází pod 
krytem baterie, viz. obrázek na straně 17. Podržte RESET a nechte stisknutý do zhasnutí indikačních 
kontrolek. Tak dojde k vymazání změněných hodnot v nastavení routeru. 


