Налаштування Wi-Fi роутера TP-Link
WR941ND
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».

У списку ліворуч виберіть пункт «Зміна параметрів адаптера».

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.
1) Підключіть роутер до комп'ютера за допомогою кабелю Ethernet, наданого в
комплекті.
2) Відкрийте ваш веб-браузер і введіть наступну адресу -> http://192.168.1.1
3) За замовчуванням Ім'я користувача і пароль - Admin
4) Перед вами з'явиться інтерфейс роутера, а таже з'явиться поле Quick Setup. натисніть
Next.

5) З'явиться віконце WAN Connection Type. Виберіть Static IP.

6) У наступному вікні введіть ваш IP-адреса (IP Address), маску підмережі (Subnet Mask), шлюз
(Default Gateway) і DNS.

Всі параметри вказані в бланку замовлення абонента, який додається до договору

7) Далі, вікно - Wireless.

На ваш розсуд, можете змінити ім'я SSID. Це ім'я буде відображатися в Поточних
підключених бездротового з'єднання.
Виберіть регіон проживання. В даному випадку - Україна.
У рядку Wireless Security, виберіть WPA-PSK / WPA2-PSK. Придумайте і введіть пароль в
рядок PSK Password. Пароль захисту необхідний для того, щоб будь-який інший користувач
запобігає використанню вашого бездротовою мережею.

Крок 3. Додаткові настройки (не обов'язково).
1) Дивимося на ліву колонку в інтерфейсі і натискаємо на Network. Далі MAC Clone.
Ви можете прив'язати до роутера MAC-адресу мережевої карти вашого комп'ютера. ця настройка
необхідна для того, щоб роутер зміг дати вам остаточний доступ для роботи з
Internet.
У роутерах TP-Link ця настройка не обов'язкова, так як до них вже прив'язаний свій
власний MAC-адресу.
Примітка: MAC-адресу ви так само можете подивитися у властивостях мережевої карти, точніше в
розділі Відомості.
Для звичайних мережевих карт:

Wi-Fi карти:

2) Переходимо в DHCP.
Вас перекидає в DHCP Settings.

За замовчуванням, DHCP виділяє діапазон адрес від 192.168.1.100 до 192.168.1.255.
Пропонуємо вам зробити діапазон від 192.168.1.2 і до будь-якого обраного вами кількості
ip-адрес, не вище 192.168.1.255.
Далі, переходимо до підрозділу Address Reservation.
Цей розділ призначений для прив'язки MAC-адреси вашого комп'ютера до будь-якого IP-адресою
з обраного вами діапазону.

