Налаштування Wi-Fi роутера D-Link DIR-300
Крок 1. Налаштування мережевої карти.
Перед тим як почати налаштування роутера, переконайтеся, що всі налаштування мережевої карти на
вашому комп'ютері виставлені в автоматичному режимі. Для цього натисніть на кнопку
«Пуск» в нижньому лівому кутку екрана і виберіть «Панель управління».

У вікні «Панель управління» перейдіть в «Центр управління мережами і загальним доступом».

В списку зліва виберіть пункт Заміна налаштувань пристрою.

У вікні «Мережеві підключення» клікніть правою кнопкою миші по значку
«Підключення по локальній мережі» і виберіть пункт «Властивості».

У діалоговому вікні властивостей клацніть по пункту «Протокол Інтернету версії 4 (TCP / IPv4)»
і натисніть кнопку «Властивості».

Переконайтеся, що всі пункти виставлені в автоматичному режимі, як на картинці.

Крок 2. Налаштування роутера.
Підключіть роутер до комп'ютера через кабель йде в комплекті. Один кінець кабелю,
йде в комплекті, встромляє в комп'ютер / ноутбук (куди раніше встромляли кабель від
інтернету), інший кінець - в перший порт LAN роутера. А провід, який дав провайдер (по
якому йде інтернет) встромляє в єдиний порт роутера WAN.
І звичайно не забудьте вставити вилку в розетку. Зачекайте пару хвилин, поки роутер
завантажиться.

Потім відкрийте Браузер і введіть в адресному рядку свого браузера: 192.168.0.1
(Локальний адресу роутера) і натисніть на Enter.
Після чого з'явиться інтерфейс роутера.
В поле User Name введіть admin, поле Password залиште порожнім, і натисніть Log in.
Перед вами з'явиться наступне вікно, натисніть Manual Internet Connection Setup.

Перед вами з'явиться наступне вікно, натисніть Manual Internet Connection Setup.

Після чого ми перейдемо в меню з налаштуваннями.
Тепер безпосередньо сама настройка роутера:
• У полі My Internet Connection is виберіть пункт Static IP
• Потім треба заповнити поля IP Address, Subnet Mask, ISP Gateway Address, Primary DNS
Address, Secondary DNS Address. Це IP-адреса, Маска підмережі, Основний шлюз,
Бажаний і альтернативний DNS сервера.
IP-адреса, Маска підмережі й Основний шлюз вам повинні бути відомі (вони вказані в
договорі з провайдером)
Бажаний і альтернативний DNS сервера введіть (які зазначені в договорі)
відповідно.
В поле MTU введіть 1500 і натисніть Save settings

Крок 3. Налаштування Wi-Fi.
Створювати точку Wi-Fi не обов'язково.
Для настройки перейдіть у вкладку Wireless Setup. Потім Manual Wireless Connection
Setup.

Ви потрапите в меню налаштувань.

Enable Wireless- вмикає і вимикає вайфай модуль маршрутизатора. поряд є
кнопочка New Sсhedule, яка дозволяє задати час роботи Wi-Fi в роутері вручну.
Wireless network name- назву Вашої майбутньої бездротової Wi Fi мережі. тут можна
ввести своє значення, яке Вам до душі. Під цією назвою Ви будете бачити мережу в
своїх Wi-Fi клієнтів.
Enable Auto Channel Selection - активує авто-вибір технології бездротового з'єднання.
Wireless Channel - ручний вибір каналу для Wi-Fi зв'язку. Чи не рекомендуємо мати справу з
каналом номер 6, оскільки більшість Wi-Fi обладнання за замовчуванням працює
саме на цьому каналі. В ідеалі рекомендуємо зупинити свій вибір на каналі 1 або
каналі 12, щоб мінімізувати ймовірність інтерференції з мережами сусідів.
Transmission Rate - швидкість передачі даних по бездротовій мережі. Рекомендуємо залишити

Best (automatic)
WMM Enable - активує підтримку QoS (якості обслуговування) бездротового зв'язку.
Enable Hidden Wireless - відключає розсилку мережевого ідентифікатора (SSID), це дозволяє
заховати свою мережу від пристроїв з ОС Windows, будучи, свого роду, засобом
безпеки.
Network Key - пароль вашої точки Wi-Fi.
Обов'язково введіть ім'я вашої мережі Wi-Fi, задайте пароль і поставте галочку навпроти
пункту Enable Wireless. (Для виключення Wi-Fi потрібно тільки прибрати галочку). Після чого
натисніть Save Setting.
На цьому настройка роутера і бездротової мережі Wi-Fi завершена!

