
ŠPATNÁ RADA BÉDI VOKURKY

Č.3

Jakmile
Vám nefunguje

wifi, máte špatný 
router a přijde 

vyměnit

!!!

jak mít kvalitní internetový signál po celém bytě
ANEB



před týdnem...

dnes....
?

Tonda se rochní 
ve vaně a užívá 
si surfování po
internetu.

Tonda se opět
rochní ve vaně
ale surfovat mu
nejde...
jak je to možné?

Co
tomu routeru

dnes je?
Zkusím ho vypnout 
a zapnout,to prý

pomáhá.



Čau 
Béďo,

nefunguje

wifina
mi

!!!

Čau,
to budeš

mít špatný
router

...

Ale dyť
minulý

fungovalo
to

...

Zavolej
si

do NUMERI,
ať Ti ho
vymění

...

   to teda
No

vymění,chci
ať mi to šlape.

Díky Béďo 
za radu...

Dobrý den
NUMERI,
jak Vám
mohu 

pomoci
???

Dobrý den
mám problém
s wifinou,
přestala mi 

fungovat
...

Před týdnem
   jsem se

připojil a teď 
se nepřipojím

!!!



To se u wifi
stává.

Rodinné domy
 lze řešit,

v bytech je to

složitější
...

Kde lidé mají umístěný router?

pod
gaučem

mezi hrnci(Tondovo místo)

pod
postelí

ideální umístěníve spíži
zhruba uprostřed



čím více
wifirouterů

v domě je, tím
více se na vzájem
ruší.Kde je Váš

přístroj 
zapojen? Aha...

no já mám
router ve

spíži...

Ten router
dejte raději někam 
kde máte otevřené 

prostranství.
Nemá rád uzavřené 
prostory a překážky.Pokud

se chcete
připojit a nemít
výpadky, připojte

se kabelem.

Děkuji

za vysvětlení,

teď už chápu že
za to

nemůžete. Není to
sice tak

pohodlné ale 
za to máte

jistotu 
připojení



No joo
kábl je kábl
ten si ale do

koupelny 
nedotáhnu

Můžete 
zkusit silnější
router.Ale

ani to nemusí
vždy

pomoci.

Pamatujte, že zarušená
wifi je težko řešitelná.

Sousedé, kteří používají
také wifi mají velký

vliv na vaše bezdrátové připojení.
Možných řešení problému 
zarušení je více například:

-přeladění na jiný kanál
-koupě silnějšího routeru
-koupě posilovače(opakovače)

Bohužel žádné z uvedených
řešení Vám nebude na 100% 
garantovat kvalitní připojení

pomocí wifi.
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