Налаштування роутера TP-Link

ЕТАП №1 — ПIДГОТОВКА
Крок 1: - Увімкніть блок живлення в розетку 220v.
Крок 2: - Підключіть мережевий кабель у WAN порт роутера, він
позначений синім кольором.

ЕТАП №2 — НАЛАШТУВАННЯ
Крок 1: Виконайте підключення до WI-FI роутера.
Для цього вам потріно натиснути на піктограму WI-FI, та з
випадаючого списку обрати ваш роутер, як правило,
орієнтуватись можна за рівнем сигналу. У вашого пристроя
сигнал буде найвищий.

Або можна порівняти найменування безпровідної точки доступу
WI-FI з випадаючого списку з найменуванням на роутері, що
розташоване на нижній частині та підписане SSID.
У нашому випадку найменування будуть різні у зв'язку з тим, що
роутер, який використовується, буде переналаштовано.

Крок 2: Натисніть на клавішу “Підключити”
Крок 3: Введіть пароль безпровідної мережі
Ви можете знайти пароль вашої безпровідної точки доступу WI-FI
на нижній частині роутера. Див. зображення “НИЖНЯ ПАНЕЛЬ
РОУТЕРА”.

НИЖНЯ ПАНЕЛЬ РОУТЕРА

Крок 4: Натисніть клавішу “Далі”

У нашому випадку підписано “Пароль безпроводной сети/PIN”
наступні 8-м цифр і є нашим паролем “05185368”
Крок 5: Запустіть браузер, у цьому прикладі буде
використовуватись Google Chrome, у всіх інших Браузерах
принцип такий самий.
Крок 6: У рядку пошуку наберіть 192.168.0.1 або 192.168.1.1

Якщо 192.168.0.1 та 192.168.1.1 не працюють і ви не можете ввійти на
роутер, то на нижній панелі роутера є дані для входу по
замовчуванню. Як бачимо, на зображені “НИЖНЯ ПАНЕЛЬ РОУТЕРА”
дані для входу по замовчуванню будуть наступні,
http://tplinkwifi.net
Крок 7: Введіть дані для входу на роутер

Дані по замовчуванню ви знайдете на нижній панелі роутера,
вони позначені “Данные для входа по умолчанию”.
Iм'я користувача: admin
Пароль: admin

Крок 8: Після того як ви ввійдете на роутер, оберіть пункт
“Быстрая настройка”, який знаходиться в меню з ліва.

Крок 9: Натисніть клавішу “Далее”
Після виконання цього кроку, ви почнете налаштовувати роутер.
Крок 10: Оберіть тип WAN з'єднання PPPoE та натисніть “Далее”

Поставте відмітку так, як показано на зображенні.
Крок 11: Введіть дані для авторизації. Та натисніть клавішу “Далее”

Дані для авторизації в нашій системі — це унікальні логін та
пароль, які ви отримали при підключенні, якщо з якихось причин
у вас немає змоги отримати доступ до даних, які вам
видавались при реєстрації, ви можете:
1) Зателефонувати до нас на офіс +380(67) 31 03 125;
2) Завітати на наш сайт та залишити нам повідомлення
(http://infobyte.net.ua/);
3) Завітати до нас на офіс, та запитати дані авторизації у наших
операторів.
Крок 12: За власним бажанням, ви можете вказати найменування
вашої безпровідної точки WI-FI та змінити пароль доступу або
залишити все без змін. Після чого натисніть клавішу “Далее”

Ми у цьому прикладі, змінили “Имя безроводной сети SSID” на
Infobyte service та “Пароль PSK” “example”.

Крок 14: Натисніть клавішу “Закончить”

Після цього кроку №14, налаштування роутера закінчено.

ЕТАП №3 — ПЕРЕВIРКА
Перевірку інтернет з'єднання можна виконати багатьма
способами. Ми виконаємо перевірку не виходячи з налаштувань
роутера.
Для того, щоб виконати перевірку інтернет з'єднання, зробіть
наступні кроки:
Крок 1: Перейдіть у вкладку “Состояние”

З ліва на бічній панелі, знаходиться вкладка “Состояние”,
детальніше дивіться на зображення вище.
Крок 2: Натиснувши клавішу “Page Down”, перевірте пункт
“Статистика по трафику”

Зверніть увагу на лічильники “Прийнято” та “Одправлено”. У
пунктах “Байт” та “Пакетов”, числові дані повинні змінюватись
при кожному натисканні на клавішу “Обновить”.
На цьому налаштування роутера TP-Link — завершно. Якщо у вас
виникли якісь питання, будь ласка, звертайтесь до нас:
1) Зателефонувати до нас на офіс +380(67) 31 03 125;
2) Завітати на наш сайт та залишити нам повідомлення
(http://infobyte.net.ua/);
3) Завітавши до нас на офіс .
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