Návod na samoaktivaci
služby internet

AKtivACe SluŽeB POMOCí inStAlátORu
Pro zahájení instalace Vašeho nového připojení od naší společnosti propojte utP kabel s nástěnnou netbox zásuvkou a RJ-45
konektorem síťové karty Vašeho PC.

Budete potřebovat:
PC připojený UTP kabelem.
Občanský průkaz.
Vratnou kauci 1 000Kč (kreditní kartu, online banking, …).
1. Zapojte si přívodní kabel netbox do PC/Notebook.
2. Otevřte si webový prohlížeč (Firefox, Google Chrom, Explorer) a zadejte http://aktivace.netbox.cz nebo cokoliv jiného,
např. www.seznam.cz a my Vás přesměrujeme.
3. Zobrazí se vám Aktivační stránka (Obr. 1). Zde jen klikněte na položku Aktivovat netbox internet.
Obr. 1

4. Nyní vyberte adresu (Obr. 2) Vaší přípojky, kde se bude aktivovat služba. Pokud jste již byl zákazníkem netbox,
přihlaste se prostřednictvím aplikace Moje konto. Pro pokračování klikněte na Potvrdit adresu instalace.
Obr. 2
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5. V sekci Doplnění údajů vyplníte údaje včetně OP, RČ. Na mobil se později odesílá autorizační SMS
a na e-mail registrační údaje.
V druhé části obrazovky si vyberte trvalé bydliště, které může být stejné s místem instalace. Pokud tomu tak není, máte možnost
si vybrat trvalé bydliště dle své libosti. Stiskem Potvrdit osobní údaje pokračujete dále (Obr. 3).
Obr. 3

6. Registrační údaje jsou automaticky odeslány na objednavka@netbox.cz. Na mobil Vám zašleme autorizační kód.
7. Autorizační kód zadejte do pole „Kód ze SMS“ (Obr. 4) a pokračujte přes tlačítko Ověřit.
Obr. 4
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8. V dalším kroku uvidíte rekapitulaci údajů a nastavení hesel do aplikace Moje konto a pro komunikaci s operátorem.
9. Vyplňte hesla a dobře si je uchovejte a stiskněte Dokončit registraci (Obr. 5).
Obr. 5

10. Registrace byla úspěšně dokončena. Nyní se můžete přihlásit do aplikace Moje konto (Obr. 6). Pokud si nepamatujete
přihlašovací údaje, tak Vám byly zaslány na e-mail, který jste zmínili v registraci.
Obr. 6

11. Zadejte uživatelské jméno a heslo a přihlaste se do aplikace Moje konto (Obr. 7).
Obr. 7

12. Aktivaci provedete kliknutím na odkaz Aktivace služby (Obr. 8).
Obr. 8

4

13.	Vyberte si Službu, Platnost smlouvy, Způsob platby. MAC adresa je automaticky vygenerována.
14.	Poté stačí souhlasit s obchodními podmínkami a stisknete tlačítko Podepsat smlouvu (Obr. 9).
Obr. 9

15.	V aplikaci Moje konto Vás vyzveme k úhradě vratné kauce 1 000 Kč. Kauci je nutné zaplatit do 72 hodin nebo bude služba
zrušena.
16.	Úhradu můžete provést osobně v našem centru péče o zákazníky nebo v aplikaci Moje konto v sekci Platby – vratná kauce.
Klikněte na Zaplatit vratnou kauci 1 000 Kč on-line.
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Ruční nastavení pro spuštění instalátoru
Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka instalátoru, ověřte připravenost Vašeho PC pro automatický příjem IP adresy dle níže
uvedených návodů.

Postup pro Windows 10:
1.	V nabídce START klikněte na ikonu lupy.

2.	Ve vyhledávacím poli zadejte „ovládací panely“ a potvrďte.

3.	Vyberte položku Centrum síťových připojení a sdílení.
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4.	V levé části obrazovky vyberte z nabídky položku Změnit nastavení adaptéru.

5.	Klikněte pravým tlačítkem myši na položku síťového připojení a ze zobrazené nabídky vyberte Vlastnosti.

6.	Zvolte položku Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a následně klikněte na tlačítko Vlastnosti.
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7.	Zobrazí se nové okno, ve kterém je třeba přepnout nastavení na Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
a dále Získat adresu serveru DNS automaticky. Změny potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.

Konfigurace pro nastavení automatického spuštění instalátoru je nyní nastavena.
 tevřte si webový prohlížeč (Firefox, Google Chrom, Explorer) a zadejte http://aktivace.netbox.cz nebo cokoliv jiného,
O
např. www.seznam.cz a my Vás přesměrujeme.
Dále pokračujte od bodu č. 3 na str. 2.
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Ruční nastavení pro spuštění instalátoru
Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka instalátoru, ověřte připravenost Vašeho PC pro automatický příjem IP adresy dle níže
uvedených návodů.

Postup pro Windows 8:
1.	V nabídce START klikněte na ikonu lupy.

2.	Ve vyhledávacím poli zadejte „ovládací panely“ a potvrďte.

3.	Vyberte položku Centrum síťových připojení a sdílení.
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4.	V levé části obrazovky vyberte z nabídky položku Změnit nastavení adaptéru.

5.	Klikněte pravým tlačítkem myši na položku síťového připojení a ze zobrazené nabídky vyberte Vlastnosti.

6.	Zvolte položku Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a následně klikněte na tlačítko Vlastnosti.

10

7.	Zobrazí se nové okno, ve kterém je třeba přepnout nastavení na Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
a dále Získat adresu serveru DNS automaticky. Změny potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.

Konfigurace pro nastavení automatického spuštění instalátoru je nyní nastavena.
 tevřte si webový prohlížeč (Firefox, Google Chrom, Explorer) a zadejte http://aktivace.netbox.cz nebo cokoliv jiného,
O
např. www.seznam.cz a my Vás přesměrujeme.
Dále pokračujte od bodu č. 3 na str. 2.
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Ruční nastavení pro spuštění instalátoru
Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka instalátoru, ověřte připravenost Vašeho PC pro automatický příjem IP adresy dle níže
uvedených návodů.

Postup pro Windows 7:
1.	V nabídce START vyberte položku Ovládací panely.

2.	Zvolte nabídku Síť a Internet.

3.	Vyberte položku Centrum síťových připojení a sdílení.
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4.	V levé části obrazovky vyberte z nabídky položku Změnit nastavení adaptéru.

5.	Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Připojení k místní síti a ze zobrazené nabídky vyberte Vlastnosti.

6.	Zvolte položku Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a následně klikněte na tlačítko Vlastnosti.

13

7.	Zobrazí se nové okno, ve kterém je třeba přepnout nastavení na Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
a dále Získat adresu ze serveru DNS automaticky. Změny potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.

Konfigurace pro nastavení automatického spuštění instalátoru je nyní nastavena.
 tevřte si webový prohlížeč (Firefox, Google Chrom, Explorer) a zadejte http://aktivace.netbox.cz nebo cokoliv jiného,
O
např. www.seznam.cz a my Vás přesměrujeme.
Dále pokračujte od bodu č. 3 na str. 2.
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Ruční nastavení pro spuštění instalátoru
Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka instalátoru, ověřte připravenost Vašeho PC pro automatický příjem IP adresy dle níže
uvedených návodů.

Postup pro Windows Vista:
1.	V nabídce START vyberte panel Všechny programy a dále Síť.

2.	Vyberte panel Centrum sítí a sdílení.
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3.	Vyberte u položky Připojení k místní síti tlačítko Zobrazit stav.

4.	Otevře se Vám okno Připojení k místní síti – stav, zvolte Vlastnosti.
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5.	V nastavení síťového připojení vyberte Protokol TCP/IPv4 a vyberte Vlastnosti.

6.	Zobrazí se nové okno, ve kterém je třeba přepnout nastavení na Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
a dále Získat adresu ze serveru DNS automaticky. Změny potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.

Konfigurace pro nastavení automatického spuštění instalátoru je nyní nastavena.
 tevřte si webový prohlížeč (Firefox, Google Chrom, Explorer) a zadejte http://aktivace.netbox.cz nebo cokoliv jiného,
O
např. www.seznam.cz a my Vás přesměrujeme.
Dále pokračujte od bodu č. 3 na str. 2.
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Ruční nastavení pro spuštění instalátoru
Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka instalátoru, ověřte připravenost Vašeho PC pro automatický příjem IP adresy dle níže
uvedených návodů.

Postup pro Windows XP:
1.	V nabídce START vyberte Nastavení a dále Síťová připojení.

2.	V panelu Síťová připojení vyberte ikonu Připojení k místní síti, na ni klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti.
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3.	V nastavení síťového připojení vyberte Protokol sítě Internet (TCP/IP) a vyberte Vlastnosti.

4.	Zobrazí se nové okno, ve kterém je třeba přepnout nastavení na Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
a dále Získat adresu ze serveru DNS automaticky. Změny potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.

Konfigurace pro nastavení automatického spuštění instalátoru je nyní nastavena.
 tevřte si webový prohlížeč (Firefox, Google Chrom, Explorer) a zadejte http://aktivace.netbox.cz nebo cokoliv jiného,
O
např. www.seznam.cz a my Vás přesměrujeme.
Dále pokračujte od bodu č. 3 na str. 2.

Věříme, že Vám tento návod pomohl
při samoaktivaci služby internet.

