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1. Špecifikácia zariadenia 
 
Ďakujeme, že ste si vybrali GT-318RI ADSL modem/router.  
GT-318RI ADSL modem/router je cenovo výhodné, výkonné a vysoko-rýchlostné zariadenie 
umožňujúce využiť plnú rýchlosť pre pripojenie internetu do domácností i kancelárií cez 
ADSL. Dosahuje rýchlosť 24Mbps k užívateľovi (downstream) a 1 Mbps od užívateľa 
(upstream).  
Tento ADSL modem/router je navrhnutý pre rýchlu, intuitívnu a jednoduchú inštaláciu. Je 
vybavený funkciou DHCP server, ktorá umožňuje priraďovať IP adresy všetkým pripojeným 
PC a pôsobí ako zariadenie pre prístup do Internetu na vašej lokálnej sieti (LAN). Vstavaný 
do NAT, ADSL stolný modem/router plní úlohu internetového firewall-u, ktorý chráni vašu 
sieť pred prístupom vonkajších užívateľov. Viac podrobnejších informácii sa dozviete ďalej 
v tomto návode na inštaláciu a obsluhu. 
 
1.1 Vlastnosti  
1.1.1 Všeobecné 

• Max rýchlosť k užívateľovi (downstream): 24Mbps 
• Max rýchlosť od užívateľa (upstream): 1Mbps 
• DHCP Server/Relay/client 
• Web Management/HTTP Server  
• Upgrade alebo update firmware cez FTP/HTTP 

 
1.1.2 Protokoly a štandardy 

• ITU G.994 G.992.1(G.DMT) G.992.2(G.LITE) G.992.3 
• ITU G.992.3(G.DMT.BIS) 
• ITU G.992.5 
• T1.413 
• PPPoE 
• PPPoA 
• IPoA 

 
1.1.3 Podporované operačné systémy  

• WINDOWS 98 
• WINDOWS 98 SE 
• WINDOWS ME 
• WINDOWS 2000 
• WINDOWS XP 
• LINUX 

 
1.1.4 ATM vlastnosti 

• ATM Connection 
• VPI rozsah: 0-255 
• VCI rozsah: 32-65535 
• Auto-search PVC 
• AESA (E.164, DCC, ICD) 
• SVC&PVC Support 
• UNI 3.0 & 3.1 Signaling 
• Support AAL 5 
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1.1.5 Prostredie 
• Rozsah pracovnej teploty +5°C do +40°C 
• Pracovná vlhkosť: 10%-90% nekondenzovaná 
• Skladovacia vlhkosť: 5%-95% nekondenzovaná 

 
1.1.6 Hardwarové rozhranie 

• 1x WAN ADSL port (RJ11) 
• 1x Ethernet port 10/100 Mb/s (RJ45) 

 
1.2 Obsah balenia  
Balenie obsahuje:  

• Modem/router ADSL2/2+     1x 
• Externý splitter      1x 
• AC adaptér  12VAC, 1A     1x 
• Prívodná šnúra  s konektormi RJ11 

pre pripojenie ADSL splittra a ADSL routera   2x 
• Ethernet kábel UTP – priamy s konektormi RJ45  1x 
• Inštalačné CD      1x 
• Návod na samoinštaláciu služby DSL   1x 
• Záručný list       1x 
 

1.3 Systémové požiadavky  
Pred použitím modem/routeru overte, či máte splnené nasledovné kritéria:  

• aktivované ADSL pripojenie. Váš ADSL operátor (poskytovateľ) internetu 
(provider) vám potom priradí užívateľské meno (Username) a užívateľské heslo 
(Password) 

• jeden alebo viac počítačov, každý musí obsahovať 10/100M sieťovú kartu 
• HUB alebo switch, ak modem/router chcete pripojiť k viacerým počítačom 
• Webový prehliadač ako napr. Internet Explorer v 5.0, Netscape v 4.7 a iné 

 
1.4 Výrobné nastavenia  
Zariadenie je dodávané s nasledujúcimi prednastavenými parametrami: 

Sieťové nastavenia 
• IP Adresa: 192.168.1.1 
• Maska podsiete: 255.255.255.0 
DHCP 
• DHCP server: zapnutý 
• Štartovacia IP adresa: 192.168.1.2 
• Koncová IP adresa: 192.168.1.254 
WEB konfigurátor 
• Užívateľské meno: admin 
• Heslo: adslroot 
ADSL nastavenie 
• VPI=1 
• VCI=32 
• Zapuzdrenie: LLC/SNAP 
• Modulácia G.DMT 
• Protokol: PPPoE 
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2. Dôležité bezpečnostné upozornenia 
Aby sa pri používaní DSL modem/routera Glitel GT-318RI predišlo nebezpečenstvu požiaru, 
elektrického šoku, úrazu, poraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, dodržiavajte 
nasledujúce bezpečnostné pokyny: 
1. Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie tak, aby ste im rozumeli. 
2. Rešpektujte všetky upozornenia súvisiace s výrobkom. 
3. Používať môžete iba schválený sieťový adaptér.  
4. Neumiestňujte výrobok na také miesto, kde napájací alebo linkový kábel môžu byť 

pristúpené alebo zachytené prechádzajúcimi osobami. 
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody, napr. pri sprche, umývadle, kuchynskom 

dreze a práčke, na mokrom podklade alebo pri bazéne. 
6. Neumiestňujte prístroj v blízkosti tepelného zdroja, priameho slnečného žiarenia, zdroja 

prachu alebo otrasov. 
7. Prístroj neumiestňujte do bezprostrednej blízkosti iných zariadení ako napr. rozhlasové, 

televízne prijímače, mikrovlnné a kancelárske prístroje. 
8. Neumiestňujte výrobok na nestabilnú podložku, stojan alebo stôl. V opačnom prípade 

môže prístroj spadnúť, čo môže spôsobiť jeho vážne poškodenie. Umiestnite prístroj na 
nešmykľavej podložke, aby nožičky nezanechali škvrny na nábytku. 

9. Nikdy nevtláčajte žiadne predmety do prístroja cez otvory v kryte. Zabráňte vyliatiu 
akejkoľvek tekutiny na výrobok. 

10. Spoľahlivá funkcia prístroja je od +5°C do +40°C. 
11. Pred čistením odpojte od prístroja všetky káble. Na čistenie používajte navlhčenú alebo 

antistatickú tkaninu, nikdy nie suchú handru. Vyvarujte sa používaniu chemických 
čistiacich prostriedkov, ktoré môžu obsahovať nevhodné agresívne prvky poškodzujúce 
povrch prístroja. 

12. Ak je potrebná oprava, nerozoberajte prístroj sami, ale obráťte sa na kvalifikovaného 
technika alebo servisné stredisko. Otvorenie alebo odstránenie krytov vás môže vystaviť 
určitým rizikám. Nesprávne poskladanie môže zapríčiniť zničenie výrobku pri následnej 
prevádzke. 

13. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, od výrobku odpojte všetky káble a zverte prístroj 
kvalifikovanému servisnému stredisku: 

a) ak je poškodený sieťový adaptér 
b) ak bola na výrobok vyliata tekutina 
c) ak bol výrobok vystavený dažďu alebo striekajúcej vode 
d) ak výrobok nefunguje aj pri dodržaní bezpečnostných upozornení 
e) ak došlo k pádu prístroja alebo k poškodeniu krytu 
f) ak sa výrobok správa zvláštne 

14. Vyvarujte sa používaniu modem/routra Glitel GT-318RI počas búrky. Je možné riziko 
elektrického šoku z blesku. 

15. Pri používaní prístroja nemôže dôjsť ku styku so zdraviu škodlivými látkami. Používané 
plastové diely sú vyrobené z recyklovateľného granulátu. Na vonkajšie balenie 
používame kartón výlučne z recyklovateľného materiálu. 

16. Pri inštalovaní modem/routra Glitel GT-318RI dodržujte tieto opatrenia.  
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Upozornenie: Neručíme za správnu inštaláciu operačného systému a zabezpečenie PC 
pred bezpečnostnými hrozbami spojenými s využívaním internetu. 
 
V prostredí internetu sa vyskytuje veľké množstvo vírusov a pirátskych programov, ktoré 
môžu ohroziť funkčnosť vášho počítača a bezpečnosť vašich dát. Preto dôrazne 
upozorňujeme, aby ste sa uistili, že máte nainštalovanú a aktívnu antivírusovú ochranu. 
Nemenej dôležitá je aj ochrana vášho počítača pred nežiaducimi programami, ktoré sa 
automaticky inštalujú z internetu bez vedomia užívateľa (adware a spyware) a inými 
škodlivými kódmi a činnosťami počítačových pirátov (hackerov). Nové druhy vírusov, 
adware, spyware programov a nové techniky počítačových pirátov sa objavujú takmer denne 
a preto je dôležitá aj pravidelná aktualizácia bezpečnostného programu.  
 
Odporúčame vám preto používať komplexné prostriedky na ochranu pred vírusmi a ďalšími 
hrozbami internetu napríklad bezpečnostný balík PC Secure od T-Comu, ktorý obsahuje 
moduly pre ochranu pred všetkými dnes známymi hrozbami ako aj pravidelnú dennú 
aktualizáciu.  
Viacej nájdete na www.t-com.sk/pcsecure, kde je vám k dispozícii aj 15-dňová skúšobná 
verzia. 
 
Ako minimálnu ochranu užívateľom operačných systémov Windows XP odporúčame, aby 
si ihneď po nainštalovaní modemu zapli „Bránu firewall pre pripojenie k internetu“ . Túto 
funkciu nájdete vo vlastnostiach sieťového pripojenia, v záložke „Spresnenie,“  
a v základnom nastavení je vypnutá. Ak používate ako internetový prehliadač MS Internet 
Explorer, nastavte si vyššiu úroveň zabezpečenia (v záložke 
Nástroje/Možnosti/Zabezpečenie). 
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3. Popis hardvéru 
 
3.1 Predný panel 

 
 

LED dióda Farba Funkcia 
Svieti: ADSL modem/router je zapnutý 

PWR zelená 
Nesvieti: ADSL modem/router je vypnutý 
Svieti: ADSL linka pripojená a aktívna 

DSL zelená 
Bliká:  ADSL linka sa pokúša pripojiť 
Bliká:  prenos (príjem/odosielanie) dát 

ACT zelená 
Nesvieti: žiadny prenos dát 
Svieti: LAN linka pripojená a aktívna 
Bliká:  prenos (príjem/odosielanie) dát LAN zelená 
Nesvieti: nie je prítomná žiadna LAN linka 

 
 
3.2 Zadný panel 

 
 

Port Funkcia 
DSL Pripája zariadenie k  splittru použitím RJ-11 telefónneho kábla 

LAN 
Pripája zariadenie k Ethernet portu vášho počítača alebo k uplink 
portu na HUB/switch použitím RJ-45 kábla 

RESET Resetuje systém, alebo obnovuje výrobné nastavenia  
POWER Konektor na pripojenie dodávaného sieťového adaptéra  

 
 

Vypínač zapnúť/ vypnúť 

 
 



 8 

 

INTERNET

LINE
PHONE

MODEM ADAPTÉR

230V/50Hz

 

4. Inštalácia zariadenia 
 
Táto sekcia vám pomôže pri pripojení a inštalácii modem/routera.  
 

Na inicializáciu a nastavenie zariadenia je potrebné zabezpečiť TCP/IP 
komunikáciu cez LAN. Potom môžete na konfiguráciu použiť konfigurátor 
modemu alebo prehľadné WEB rozhranie. 
 
4.1 Inštalácia hardvéru  

1. Použitím telefónnej šnúry s   konektormi RJ11 prepojte DSL port modem/routera s  
MODEM  portom na splittri.  
Použitím pôvodnej telefónnej šnúry pripojte váš telefónny prístroj k PHONE portu na 
splittri.  
Použitím telefónnej šnúry s konektormi RJ11 prepojte LINE  port na splittri 
s telefónnou zásuvkou pri analógovej linke.  
 
Podrobný popis zapojenia ADSL splittra pre analógovú a ISDN linku je 
v priloženom návode na inštaláciu DSL pripojenia 

 
2. Použitím Ethernet kábla prepojte LAN port modem/routera so zariadením 

HUB/Switch lokálnej sieti alebo s vašim PC cez sieťovú kartu  
Poznámka: Integrované Ethernet rozhranie má automatickú detekciu komunikačnej 
rýchlosti a prekríženia MDI/MDIX. To umožňuje pripojenie PC, alebo HUB/Switch 
pomocou priameho, alebo prekríženého UTP kábla. Prípadné prekríženie signálu 
zariadenie detekuje a automaticky sa mu prispôsobí. 
 

3. Pripojte konektor sieťového adaptéra do napájacieho konektora POWER 
modem/routera, potom pripojte AC adaptér do siete a nakoniec stlačte tlačidlo 
ON/OFF 
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Vyberte 

Potvrďte 

4.2 Kontrola sieťovej karty  
Váš PC musí mať nainštalovanú sieťovú kartu. To zistíte tu: Štart -> Ovládacie panely -> 
Systém ->Hardvér -> Správca zariadení -> Network adapters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.3 Zrušenie dial-up pripojenia  
Pokiaľ ste už na svojom počítači používali pripojenie do internetu, nastavte váš prehliadač 
(internet Explorer a pod.) tak, aby si nevyžadoval pripojenie do internetu cez dial-up. Ak 
používate Internet Explorer, postupujte nasledovným spôsobom: 

1. Spustite Internet Explorer (kliknutím na ikonu Internet Explorer). 
2. V menu „Nástroje“ zvoľte položku „Možnosti siete Internet...“. 
3. Zvoľte položku „Pripojenia“. 
4. Zvoľte nastavenia „Nikdy sa nesnažiť pripojiť“. 
5. Kliknite na tlačidlo „OK“. 
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Kliknite na 

5. Konfigurácia vášho PC pre spoluprácu s modem/ routerom 
 

5.1 Windows XP  
Pri konfigurácii siete v prostredí Windows XP, postupujte podľa nasledujúceho postupu: 

1.      Stlačte tlačidlo Štart-> Ovládací panel->Sieťové pripojenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2. Dvakrát kliknite na ikonu „Sieťové pripojenia“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Kliknite pravým tlačidlom na ikonu: „Pripojenie k miestnej sieti“ (v našom prípade 
Lokálne pripojenie 7). Z roletového menu vyberte „Vlastnosti“ 
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Kliknite na  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vyberte „Internet Protocol (TCP/IP)“ a kliknite na “Vlastnosti“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. V lište „Všeobecné“ zvoľte možnosť „Získať adresu IP automaticky“. Ďalej nastavte 
„Získať adresu zo serveru DNS automaticky“. 
Stlačte 2x tlačidlo OK. Ak systém vyžaduje reštart, vykonajte ho. 
 

Konfigurácia vášho PC pre spoluprácu s modem/routerom je v prostredí operačného 
systému Windows XP ukončená. Ďalej pokračujte konfiguráciou modem/routera  
GT-318RI podľa kapitoly 7. 
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Postup nastavení TCP/IP protokolu je v ostatných OS podobný, môžu sa líšiť iba okná 
„Vlastnosti TCP/IP protokolu“. 
 
5.2 Windows 95, 98  

1. Kliknite na tlačidlo Štart systému Windows, ukážte na Nastavenie a potom kliknite na 
Ovládací panel. 

2. Dvakrát kliknite na ikonu Sieť. 

3. Zobrazí sa dialógové okno Sieť so zoznamom inštalovaných sieťových komponentov. Ak 
nájdete v zozname položku TCP/IP, bol už protokol nainštalovaný. Pokračujte krokom 10. 

4. Pokiaľ medzi inštalovanými komponentmi nie je protokol TCP/IP, kliknite na tlačidlo 
Pridať a zobrazí sa okno Výber typu sieťovej súčasti. 

5. Vyberte Potokol a kliknite na tlačidlo Pridať. Zobrazí sa okno pre výber sieťového 
protokolu. 

6. V zozname výrobcov vyberte Microsoft a zo zoznamu protokolov vyberte TCP/IP. 

7. Kliknite na OK , čím sa vrátite do okna Sieť a tu zase kliknite na OK . Pravdepodobne 
budete vyzvaný k vloženiu inštalačného média (CD-ROM). Postupujte podľa pokynov pre 
inštaláciu potrebných súborov.  

8. Po výzve k reštartu PC kliknite na OK a tým dokončíte inštaláciu TCP/IP. 

V ďalších krokoch nastavíme počítač, aby akceptoval IP informácie z ADSL modem/routera. 

9. Otvorte okno Ovládací panel a dvakrát kliknite na ikonu Sieť. 

10. Vyberte protokol TCP/IP a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. V prípade, že je položka 
TCP/IP v zozname uvedená viackrát, zvoľte tú, ktorá je naviazaná na sieťovú kartu. 

11. V okne TCP/IP- vlastnosti vyberte záložku IP adresa. 

12. Z ponúkaných možností vyberte Získať IP adresu automaticky. 

13. Vyberte záložku Konfigurácia DNS a tu vyberte možnosť Nepoužívať DNS. 

14. Dvojnásobným kliknutím na OK potvrďte a uložte prevedené zmeny. 

Budete vyzvaný k reštartovaniu Windows. 

 
5.3 Windows 2000  

1. Kliknite na tlačidlo Štart systému Windows, ukážte na Nastavenie a potom kliknite na 
Ovládací panel. 

2. Dvakrát kliknite na ikonu Sieťové a telefonické pripojenia. 

3. V okne Sieťové a telefonické pripojenia kliknite pravým tlačidlom na ikonu Pripojenie 
k miestnej sieti  a vyberte Vlastnosti.  Zobrazí sa zoznam inštalovaných sieťových 
komponentov. Ak nájdete v zozname položku TCP/IP, bol už protokol nainštalovaný. 
Pokračujte krokom 10. 

4. Pokiaľ medzi inštalovanými komponentmi nie je protokol TCP/IP, kliknite na tlačidlo 
Nainštalovať... a zobrazí sa okno Výber typu sieťovej súčasti. 
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5. Vyberte Potokol a kliknite na tlačidlo Pridať.... Zobrazí sa okno pre výber sieťového 
protokolu. 

6. Zvoľte Protokol siete Internet (TCP/IP) a potom kliknite na OK.  

7. Kliknite na OK , čím sa vrátite do okna Sieť a tu zase kliknite na OK . Pravdepodobne 
budete vyzvaný k vloženiu inštalačného média (CD-ROM). Postupujte podľa pokynov pre 
inštaláciu potrebných súborov. 

8. Po výzve k reštartu PC kliknite na OK a tým dokončíte inštaláciu TCP/IP. 

V ďalších krokoch nastavíme počítač, aby akceptoval IP informácie z ADSL modem/routera. 

9. Otvorte okno Ovládací panel a dvakrát kliknite na ikonu Sieťové a telefonické 
pripojenia . 

10. V okne Sieťové a telefonické pripojenia kliknite pravým tlačidlom na ikonu Pripojenie 
k miestnej sieti a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. 

11. Vo vlastnostiach Pripojenie k miestnej sieti vyberte Protokol siete internet (TCP/IP) 
a opäť kliknite na Vlastnosti. 

12. Vo vlastnostiach protokolu TCP/IP vyberte možnosť Získať IP adresu automaticky. 
Podobne vyberte možnosť Získať adresu DNS serveru automaticky. 

14. Dvojnásobným kliknutím na OK potvrďte a uložte prevedené zmeny. 

5.4 Windows ME  

1. Kliknite na tlačidlo Štart systému Windows, ukážte na Nastavenie a potom kliknite na 
Ovládací panel. 

2. Dvakrát kliknite na ikonu Sieť. 

3. V okne Sieť kliknite ľavým tlačidlom na ikonu Konfigurácia. Zobrazí sa zoznam 
inštalovaných sieťových komponentov. Ak nájdete v zozname položku TCP/IP, bol už 
protokol nainštalovaný. Pokračujte krokom 10. 

4. Pokiaľ medzi inštalovanými komponentmi nie je protokol TCP/IP, kliknite na tlačidlo 
Pridať a zobrazí sa okno Vybrať druh sieťovej súčasti. 

5. Vyberte Potokol a kliknite na tlačidlo Pridať.... Zobrazí sa okno pre výber sieťového 
protokolu. 

6. Zvoľte Protokol TCP/IP a potom kliknite na OK.  

7. Kliknite na OK , čím sa vrátite do okna Sieť a tu zase kliknite na OK . Pravdepodobne 
budete vyzvaný k vloženiu inštalačného média (CD-ROM). Postupujte podľa pokynov pre 
inštaláciu potrebných súborov. 

8. Po výzve k reštartu PC kliknite na OK a tým dokončíte inštaláciu TCP/IP. 

V ďalších krokoch nastavíme počítač, aby akceptoval IP informácie z ADSL modem/routera. 

9. Otvorte okno Ovládací panel a dvakrát kliknite na ikonu Sieť. 

10. V okne Sieť kliknite ľavým tlačidlom na ikonu Konfigurácia  a kliknite na tlačidlo 
Vlastnosti. 

11. Vo vlastnostiach Sieť vyberte Protokol siete internet (TCP/IP) a opäť kliknite na 
Vlastnosti. 
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12. Vo vlastnostiach protokolu TCP/IP kliknite ľavým tlačidlom na ikonu Adresa IP a 
vyberte možnosť Získať adresu IP zo servera DHCP. 

13. Vo vlastnostiach protokolu TCP/IP kliknite ľavým tlačidlom na ikonu Konfigurácia DNS 
a vyberte možnosť Zakázať používanie servera DNS. 

14. Dvojnásobným kliknutím na OK potvrďte a uložte prevedené zmeny. 

 

6. Overenie pridelenia IP adresy vášmu PC  
 
6.1 Windows 98/ME  

Po nastavení a reštartovaní vášho PC sa môžete presvedčiť, že DHCP server ADSL 
modem/routra Glitel GT-318RI pridelil vášmu PC IP adresu. 

1. V ponuke Štart kliknite na Spustiť (Run). 

2. Do poľa Otvori ť (Open) napíšte winipcfg a potom stlačte OK. 

 
 

3. Otvorí sa okno IP konfigurácie. Ak počítač nezobrazí IP adresy v rozpätí 192.168.1.2 do 
192.168.1.254, kliknite na tlačidlo Uvolnit (Relase) pre spustenie aktuálnej konfigurácie. 
Počkajte niekoľko sekúnd a kliknite na Obnovit (Renew). Získate aktuálnu konfiguráciu 
z modem/routra. 
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4. Ak je IP konfigurácia správna, môžete použiť diagnostický obslužný program PING, ktorý 
je súčasťou operačného systému Microsoft Windows a odskúšať komunikáciu s modemom 
Glitel GT-318RI. V ponuke Štart vyberte Programy, vyberte Príslušenstvo a kliknite na 
Príkazový riadok. Otvorí sa okno príkazového módu systému MS-DOS. Napíšte ping 
192.168.1.1 (implicitná IP adresa pre GT-318RI). Dôjde k overeniu sieťového pripojenia. Ak 
prebehla hardvérová a softvérová inštalácia správne, váš počítač obdrží odozvu od 
modem/routra GT-318RI ako je na nasledujúcom okne. Ak nie, skontrolujte, či je správne 
pripojený sieťový kábel a či je zapnutý modem/router. Led dióda LAN musí svietiť. 

 
 
6.2 Windows 2000/XP  
1. V ponuke Štart kliknite na Spustiť (Run). 
2. Do poľa Otvori ť (Open) napíšte cmd a potom stlačte OK 
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3. V príkazovom riadku napíšte ipconfig/all 

 

4. V okne príkazového riadku budú zobrazené informácie o Ethernetovom adaptéri. Otvorí sa 
okno IP konfigurácie. Počítač zobrazí:  

-IP adresy v rozpätí 192.168.1.2 do 192.168.1.254  

-Maska podsiete: 255.255.255.0 

-Predvolená brána: 192.168.1.1 

5. Ak IP adresa nie je pridelená, zadajte príkaz ipconfig/relase  pre uvolnenie IP adresy 
a následne ipconfig/renew pre obnovenie IP adresy. 

6. Ak je IP konfigurácia správna, môžete použiť diagnostický obslužný program PING, ktorý 
je súčasťou operačného systému Microsoft Windows a odskúšať komunikáciu s modemom 
Glitel GT-318RI. V príkazovom riadku napíšte ping 192.168.1.1 (implicitná IP adresa pre 
GT-318RI). Dôjde k overeniu sieťového pripojenia. Ak prebehla hardvérová a softvérová 
inštalácia správne, váš počítač obdrží odozvu od modem/routra GT-318RI ako je na 
nasledujúcom okne. Ak nie, skontrolujte, či je správne pripojený  sieťový kábel a či je 
zapnutý modem/router. Led dióda LAN musí svietiť. 
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7. AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU PRE Glitel GT-318RI 
 
 
 
 

Pri problémoch s inštaláciou kontaktujte GLITEL Str opkov, s.r.o.  
na tel. čísle 054/7181037 od 8:00 do 16:00 (Po-Pi). 

Volanie je spoplatňované podľa štandardných taríf. 
 
 

Pre korektnú aktualizáciu firmvéru je nutné vykonať tieto 4 kroky , ktoré sú podrobne 
opísané na ďalších stranách: 

 

Stiahnutie aktuálneho firmvéru (riadiaci  softvér).  

 

Vykonanie samotnej aktualizácie. 

 

Resetovanie zariadenia do výrobných nastavení.  

 

Opätovné nastavenie prihlasovacích údajov (užívateľského mena a hesla) do 
internetu. 
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Stiahnutie aktuálneho firmvéru (riadiaci  softvér). 

 
Aktuálny firmvér (riadiaci softvér) si môžete stiahnuť na stránkach : 
 

1. www.aktualizacia.t-com.sk – kliknutím na Glitel GT-318RI → Aktuálny firmware 
a uložte si vo svojom počítači súbor s označením GT-318RI_update_0809.dat. Následne 
si stiahnite Obrázkový manuál priebehu aktualizácie 

 
2. www.glitel.sk– na Úvodnej stránke kliknutím na Firmvér pre GT-318RI vz 

3.10L.02.B2pB022l.d20h (slovenská verzia). Uložte si vo svojom počítači súbor 
s označením GT-318RI_update_0809.dat. Pre uloženie Návodu si zvoľte vami 
požadovaný druh formátu, ktorý dokážete otvoriť a uložte si Návod vo svojom počítači  

 

 
Vykonanie samotnej aktualizácie. 

 
Pozatvárajte všetky bežiace aplikácie a nechajte otvorený iba tento návod. 

Otvorte nové okno internetového prehliadača na vašom PC (Internet Explorer, Firefox ). 
POZNÁMKA : internetový prehliadač OPERA je nekompatibilný 

 
Do adresného riadku vpíšte 192.168.1.1 a stlačte Enter na klávesnici. 

 

  
 

Zobrazí sa prihlasovacie okno modemu. 
Zadajte užívateľské meno admin, heslo adslroot a kliknite na tlačidlo OK . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

admin 
 
adslroot 
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Po správnom zadaní prihlasovacích údajov sa vám zobrazí úvodné okno modemu. 
Pokračujte stlačením položky Management. 

 
 

 
 
 
 

Zobrazí sa nasledovné okno. 
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Pokračujte stlačením položky Update Software. Po zobrazení dole uvedeného obrázka 

stlačte tlačidlo  Browse... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavte sa na súbor, ktorý máte uložený vo vašom počítači (GT-318RI_update_0809) 
a pokračujte tlačidlom Otvori ť. 
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Následne sa zobrazí okno, v ktorom je zobrazená cesta k danému aktualizačnému súboru. Akciu 

dokončíte stlačením tlačidla Update Software 
Týmto sa modem automaticky reštartuje približne po 2 minútach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pre opätovný vstup do modemu označte adresný riadok v otvorenom okne a kliknite na tlačidlo 

ENTER na klávesnici. 
 

 
 
 

Následne znova vstúpite do modemu, kde sa vám zobrazí menu už v slovenskom jazyku 
a korektná verzia firmvéru: 3.10L.02.B2pB022l.d20h 
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UPOZORNENIE: Pre správne fungovanie modemu je potrebné vykonať úplný reset modemu 

podľa postupu v nasledujúcej kapitole 
 
 
 

 
Resetovanie zariadenia do výrobných nastavení. 

 

Postup pre resetovanie modemu: 

 

 

 
 

Krok 5- stlačte tlačidlo OK 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 

Krok 4 
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Po uplynutí 2 minút opätovne označte adresný riadok a stlačte tlačidlo ENTER na klávesnici. 
Znova vstúpite do menu modemu. 

 
 

KONTROLA SPRÁVNE VYKONANEJ AKTUALIZÁCIE FIRMVÉRU a RESETU! 
 
 

Pre kontrolu správne vykonaného resetu stlačte v ponuke menu Informacie o zariadeni→→→→WAN- 
zobrazí sa vám nasledujúce okno, v ktorom tabuľka musí obsahovať hlavičku a iba jeden 
údajový riadok začínajúci na 0/1/32!  

 
Ak tabuľka obsahuje dva údajové riadky je nutne zopakovať reset modemu podľa bodu 3. 
Ak tabuľka obsahuje jeden údajový riadok pokračujte podľa bodu 4. 

Tabuľka musí 
obsahovať iba 
jeden údajový 
riadok! 
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Po resete modemu sa vymazali všetky vaše nastavenia a zároveň aj vaše 

prihlasovacie údaje. Je preto nutné zadať ich znova podľa postupu 
v nasledujúcom bode. 

 

 

Opätovné nastavenie prihlasovacích údajov 
(užívateľského mena a hesla) do internetu. 

 
Ak ste v menu modemu, pokračujte stlačením položky  Prihlásenie k Internetu.  
Ak ste vypli modem, alebo internetový prehliadač, po zapnutí vojdite do menu modemu podľa 
bodu 2 a stlačte položku Prihlásenie k Internetu. 
 
 

Inštalačné CD z pôvodného balenia nepoužívajte!!!  
 

 
V  okne „ Prihlásenie k Internetu“ zadajte vaše užívateľské meno a heslo, ktoré ste obdŕžali od 

T-COMu a kliknite na tlačidlo Pouzit 
 
 

 
 

 
 
 
Po 1 minúte bude váš ADSL modem nakonfigurovaný. Zatvorte všetky okná 

v internetovom prehliadači. Počkajte, kým sa nadviaže spojenie cez ADSL (LED kontrolka 
DSL musí svietiť). Otvorte si nanovo internetový prehliadač a skúste otvoriť nejakú Web 
stránku (napr. www.t-com.sk). Pokiaľ sa stránka korektne načíta, vaša konfigurácia je v 
poriadku a ste úspešne pripojený na internet. 

Kliknite myškou do označeného okna a zmažte text 
„guest“. Následne vpíšte Vaše užívateľské meno, 
ktoré ste obdržali od T-COMu 

Kliknite 

Kliknite myškou do označeného okna a vpíšte Vaše 
heslo, ktoré ste obdržali spolu s užívateľským 
menom od T-COMu 
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Pokiaľ sa zadaná stránka nenačíta, pravdepodobne bola urobená chyba pri zadávaní mena 

a hesla, preto zopakujte postup pre opätovné nastavenie prihlasovacích údajov. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ak sa vám aj napriek dodržaniu postupu v tomto návode nepodarí pripojiť do internetu, 
doporučujeme resetovať modem zapusteným tlačidlom „RESET“ na zadnej strane 

modemu.  
 

Reset modemu Glitel GT-318RI tlačidlom RESET 
 
a) Vypnite DSL modem tlačidlom ON/OFF (tlačidlo uveďte do polohy OFF) 
b) Na zadnom paneli DSL modemu nájdete otvor, nad ktorým je „RESET“.  Zatlačte napr. hrot 

guľôčkového pera do otvoru (ktorý je zároveň aj reset tlačidlom) a držte počas celého procesu.  
c) Počas držania tlačidla „RESET“ , zapnite DSL modem tlačidlom ON/OFF (tlačidlo uveďte do 

polohy ON), no stále držte zatlačené tlačidlo „RESET“ min. 10 sekúnd. 
 
Práve ste vykonali kompletný reset a váš modem nadobudol výrobné nastavenia:  
 
1. IP adresa 192.168.1.1 
2. Meno: admin 
3. Heslo: adslroot   
 

Po resete modemu sa vymazali všetky vaše nastavenia a zároveň aj vaše 
prihlasovacie údaje. Je preto nutné zadať ich znova podľa postupu v bode 4. 
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Vyhlásenie o zhode 
 
GLITEL Stropkov, s. r. o., týmto vyhlasuje, že ADSL modem/router 2/2+ Glitel GT-318RI spĺňa 
všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 
Text vyhlásenia o zhode je dostupný na internetovej adrese: www.glitel.sk.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLITEL Stropkov, s.r.o. 
Cintorínska 557/73 
091 01  Stropkov 
 
Tel.: 054/7428136 
Fax.: 054/7428137 
Zázn.: 054/7181038 
E-mail: glitel@glitel.sk  
Internet: www.glitel.sk 

 
 


