Návod na

nastavení routeru
D-Link DIR-809
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aktivace služeb pomocí instalátoru
Po zapojení Vašeho routeru podle samoinstalačního manuálu si otevřete Váš internetový prohlížeč
(např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) a do pole pro zadávání www adresy zadáte:
192.168.0.1

Další postup:
 o zadání a potvrzení klávesou Enter se Vám zobrazí uvítací obrazovka s automatickým průvodcem nastavení zařízení,
P
tento průvodce má 5 kroků. Pokračujte stisknutím tlačítka Next.

1.	V kroku č. 1 router detekuje připojení k internetu, které je fyzicky připojeno ve žluté zdířce s nápisem INTERNET.
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2.	Pokračujte stisknutím Next a zobrazí se krok č. 2, ve kterém je přednastavená WiFi síť a heslo pro obě pásma.
Tady lze změnit výchozí nastavení. Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků.

3.	Pokračujte stisknutím tlačítka Next na krok č. 3, kde se nastavuje heslo pro přístup do zařízení pro pozdější
konfiguraci nebo změnu hesla.
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4.	Pokračujeme tlačítkem Next na krok č. 4, kde se potvrzuje časové pásmo:
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

5.	Pokračujte stiskem tlačítka Next na poslední krok č. 5, kde je rekapitulace nastavení zařízení

Po úspěšném nastavení se vám zobrazí přihlašovací obrazovka k zařízení.
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Návod na změna hesla
Po zapojení Vašeho routeru podle samoinstalačního manuálu si otevřete Váš internetový prohlížeč
(např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) a do pole pro zadávání www adresy zadáte:
192.168.0.1

Další postup:
Po zadání a potvrzení klávesou Enter si od Vás router vyžádá uživatelské jméno a heslo (User Name, Password).
Do pole s heslem je třeba zadat vaše heslo, které jste zadali při prvním nastavením zařízení.
Pokud si heslo nepamatujete, je nutné resetovat zařízení do továrního nastavení a provést jeho konfiguraci znovu.
(Na zadní straně u antény je otvor, který je označen nápisem „reset“. Je potřeba jej při zapnutém stavu držet promáčknutý
po dobu 30 vteřin).
Pokračujte tlačítkem Login.

Po zdárném přihlášení by se Vám mělo zobrazit administrační rozhraní routeru. Pokud se Vám zobrazí, postupujete správně.
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Přejděte na tlačítko Setup a v levém menu zvolte položku Wireless Settings.
V dolní části administračního rozhraní zvolte tlačítko Manual Wireless Network Setup.
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V sekci Wireless Network Settings – Wireless Network Name si nastavte název Vaší nové bezdrátové sítě
(předvyplněno „Dlink“). Další nastavení není nutno měnit.

Do kolonky PRE-SHARED KEY vyplňte
libovolné heslo. Pro posílení bezpečnosti
sítě zvolte silné a bezpečné heslo
(heslo musí mít minimálně 8 znaků).
Ostatní volby ponechte předvyplněné
tak, jak jsou.
Závěrem je třeba veškeré provedené
změny uložit stisknutím tlačítka
Save Settings, které se nachází
v dolní části stránky.
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