Налаштування роутера D-Link Dir 100/120
1. Підготовка до налаштування роутера:
Ввімкніть роутер в мережу живлення. Підключіть кабель з під’їзду в роз’єм WAN
(Internet). З’єднайте роутер з комп’ютером коротким кабелем, який йде в
комплекті з роутером. Один роз’єм ввімкніть в мережеву карту комп’ютера,
інший в один з LAN портів роутера.

Далі необхідно перевірити налаштування локальної мережі на комп’ютері.

Для Windows XP: Пуск → Панель управления → (Сеть и подключение к интернет)
→ Сетевые подключения → Подключение по локальной сети → Свойства →
Протокол Интернета TCP/IP.
Поставте крапочку «Получить IP-адрес автоматически» →ОК, в попередньому
вікні також ОК.

Для Windows 7: Пуск → Панель управления → (Сеть и Интернет) → Центр
управления сетями и общим доступом → Изменение параметров адаптера →
Подключение по локальной сети → Свойства → Протокол Интернета TCP/IPv4.
Поставте крапочку «Получить IP-адрес автоматически» → ОК, в попередньому
вікні також ОК.

Для входу в налаштування роутера в адресному полі браузера, введіть адресу
192.168.0.1 та натисніть клавішу Enter.
2. Якщо все зроблено вірно, то відкриється інтерфейс для налаштування роутера,

де буде два поля UserName і Password, в полі User name вводим: admin, а поле
Password залишаємо пустим, після чого натискаєм кнопку Log in і відкриється
головне меню налаштування приладу.
В меню приладу, зліва в вертикальному виборі опцій, виберіть пункт «Internet
Setup», після чого в меню посередині натисніть на кнопку «Manual Internet
Connection Setup».

У меню, що відкрилося, в розділі «Internet Connection Type» вибираєм в
випадаючому списку пункт РРРоЕ. В ньому ставимо крапку на пункт «Dynamic
PPPoE», далі в полі «User Name» необхідно ввести Ваш логін, а в поля «Password»
і «Confirm Password» необхідно ввести пароль з Вашого договору. На пару рядків
нижче необхідно натиснути кнопку «CloneMACAddress».
В усіх інших полях змінювати нічого не потрібно, за виключенням рядка «Connect
mode select»- в цьому полі необхідно поставити крапку на варіант «Always».

Налаштування роутера успішно завершено. Приємного користування!

