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:

Auto matická konfiqurace ------------------===1
Automatická konfigurace môže pŕepsat ruční nastavení. Chcete-Ii
za j istit použ ib ručn ího nastaven í) je treba auto matickou konfigur ac i
zakázat.
Auto maticky zj išťovat nastaven í
Použ ívat skr ipt pro auto matickou konfíqúr 91C i

Serverproxy~===================~
Itl

Použ ít pro s íť LANserver proxy (toto nastaven í se netýká
pripojení pomocí telefonní linky nebo síté VPN)
Adresa:
Itl·

192.168.100.5

I

Port:

•

Upresnit

Nepouž ívat server proxy pro adresy vn itr '

OK

Storno

Nastaven í místn í s íté (LAN)
Nastaven í s íté LANnen í platné pro
te lefon ická pr ipojen í. Nastaven í pr-o.
te lefon ická pr ipojen í vyberte výše.

Nastaven í místn í s íté

Nastavení místní síté (LAN)
Automatická konfiqurace -------------------,
Automatická konfigurace môže pŕepsat ruční nastavení. Chcete-Ii
zaj istit použ ití ručn ího nastaven í) je treba auto matickou konfigur ac i
zakázat.
I Auto maticky zj išťov at nastaven í

_ Použ ívat skr ipt pro auto matickou konfigur ac i

Serverproxy----------------------.
'" Použít pro síť LAN server proxy (toto nastaven í se netýká
pr ipojen í po moc í te lefonn í Iinky nebo síté VPN)
Adresa:

[ 192. 168. 100.5

P' Nepouž ívat server

I

Port:

80

Upresnit

proxy pro adresy vn ltŕn í síté

Storno

OK

Nastaven í místní síté (LAN)
Nastaven í síté LAN nen í p latné pro
telefonická pŕlpojení. Nastavení pro
te lefon ická ~r ipojen í vyberte výše.

Nastaven í místní síté

Storno

Pou$ít

