Postup pro připojení svého počítače, notebooku, tabletu, mobilu, atd. (dále
jen zařízení) k WiFi síti Domova mládeže na AG.
Zařízení je možné přihlásit bez registrace nebo s registrovaným přístupem (výhodou je pak vyšší rychlost
připojení, max. však 300 MB přenesených dat za den).
Postup přihlášení bez registrace:
1. V zařízení si zobrazte seznam bezdrátových (WiFi) sítí ve vašem okolí.
2. Připojte se k otevřené síti s názvem (s SSID) INTR1P, INTR2P, INTR_ROZEK1, INTR_ROZEK2 (obecně mající
v názvu INTR). Po úspěšném připojení by se vám v zařízení měl automaticky spustit internetový
prohlížeč, ve kterém se zobrazí chybové hlášení „Objevil se problém s certifikátem zabezpečení tohoto
webu“. Na předposledním řádku této webové stránky je třeba kliknout na odkaz „Pokračovat na tento
web (nedoporučujeme)“.
3. Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka, na které klikněte na červený odkaz AutoMac (viz obr. níže).

4. V případě, že chcete, aby bylo vaše zařízení zaregistrováno, zašlete mi MAC adresu, která se vám
zobrazila na další stránce (viz obrázek níže).
MAC adresu z okénka Jméno uživatele pošlete emailem na adresu valenta@agkm.cz ze své schránky na
iskola.cz (emaily zaslané z freemailů nebudou zaregistrovány). Do těla emailu kromě MAC adresy
prosím uveďte své jméno, příjmení a třídu a jaké zařízení registrujete (notebook, tablet, mobil).

5. Pokud se chcete připojit bez registrace, klikněte na červený odkaz Přihlášení (viz obrázek výše), na
následující webové stránce v okénku Uživatelské jméno ponechej StudentNR (bude již vyplněno), zadejte
heslo (zjistíte ho na vychovatelně) a pak klikněte na modré tlačítko Přihlásit. Po připojení můžete zaslat
email s vaší MAC adresou, kterou jste si dříve zkopírovali do schránky (CTRL+C, CTRL+V) nebo poznačili
na papír.
Pokud máte své zařízení registrováno v loňském školním roce, email s MAC adresou neposílejte – platí
loňská registrace.

V případě problémů nebo nejasností se stavte do kabinetu IVT (tel. 573 501 103), nebo napište na
valenta@agkm.cz.

Upozornění: pokud jste připojeni registrovaným přihlášením a chcete se přihlásit bez registrace (např.
protože jste již vyčerpali svůj denní limit 300 MB) je třeba se nejprve z registrovaného připojení odhlásit.
Odhlášení provedete takto: do adresního řádku v internetovém prohlížeči zadejte adresu 192.168.1.1 a na
webové stránce, která se zobrazí, je třeba kliknout na tlačítko Odhlásit.

