
Натисніть комбінацію клавіш «Win + R»

З’явилося вікно, вводимо команду «ncpa.cpl».

Ми потрапили в «Сетевые подключения». Знаходимо 
наше бездротове з’єднання, натискаемо правий клік,
та вмикаемо підключення. Далі тиснемо на «Подключение».

Введіть пароль та натисніть «ОК».Оберіть мережу до якої Ви бажаете 
підключитися та зробіть 
подвійний клік.

Після підключення до бездротової мережі
Ви отримаєте доступ до Інтернет.

Підключення
маршрутизатора

Якщо ви використвоуєте підключення до Інтернету за технологією ADSL, підключіть маршрутизатор слідуючи пунктам 1, 2, 3 та 4. 
У випадку підлючення до Інтернету за допомогою домашнього широкополосного доступу, підключіть маршрутизатор 
дотримучись пунктів 2, 3 та 4.

1. Під час грози вимкніть жислення та всі кабелі від маршрутизатора. 
2. Маршрутизатор повинен знаходитись в добре вентильованому
    місці на віддалі від джерел тепла.
3. При використанні та транспортуванні не піддавайте пристрій дії
    вологи.
4. Живлення має досягати номінального струму і потужності.
5. Маршрутизатор необхідно розміщувати на пласких поверхнях.

Налаштування
комп’ютера

Для операційної системи  Windows 8, виконайте наступні дії.

Натисніть “Пуск—Панель управления— 
Центр управления сетями—Изменение пара- 
метров адптера”, правий клік “Подключение...”,

Подвійний клік “Протокол интернета  
версии 4 (TCP/IPv4)”.

Windows 8Windows 7

Виберіть “Получить IP-адрес автоматически”
і “Получить адрес DNS-сервера автоматически”,
тиснемо “OK”; нас повертає до попереднього
меню, знов натискаємо “OK”.

Для операційних систем Windows Vista та Windows 7 Operating System, виконайте наступні дії.

Правий клік по іконці мережевого
підключення в правому нижньому кутку       , 

потім “Изменения параметров адаптера”, 
правий клік на “Подключение к сети”,

Подвійний клік “Internet Protocol 
Version 4 (TCP/IPv4)”

Обираємо “Получить IP-адрес автоматически” 
та “Получить адрес DNS-сервера автоматически”, 
тиснемо “OK”; повертаємось в попереднє меню
і також натискаємо “OK”

Посібник користувача
AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router

Увага:

Налаштування
маршрутизатора

Для налаштування маршрутизатора виконайте наступні інструкції

Відкрийте Веб-браузер.

З’явиться вікно входу в систему, заповніть поля User Name та 
Password (за замовчуванням - admin) піся чого натисніть Login.

Тепер ми портапили в меню Простого Налаштування. 

For more information, please go to www.totolink.net

Перейдіть на сторінку http://192.168.1.1

Виберіть тип підключення для WAN та введіть параметри надані
Вашим Інтернет провайдером.

В данному прикладі ми вибрали PPPoE. Необхідно ввести Ім’я
користувача та пароль. 

В налаштуванні Бездротової Мережі 5ГГц, Ви можете встановити свій
SSID (ім’я бездротової мережі) та тип шифрування данних.7

За замовчуванням шифрування відсутнє. Але для більшого захисту
данних ми рекомендуємо використовувати WPA2 Mixed.8

FAQ

Забули пароль?

5
Як відновити заводські налаштування?

1. Please make sure your router’s power is on regularly, then press the
    RST button for about 10s.

2. Loosen the button until your router’s LED lights all flashing, then you 
    have reset your router to default settings.

Please reset your router to default settings firstly, and set a new password.
The default Username and Password is admin.
The default IP is 192.168.1.1.

Бездротова мережа  2.4ГГц налаштовується аналогічно до 5ГГц.9

Також на цій сторінці Ви можете увімкн/вимкн IPTV. Якщо Ви бажаєте
увімкнути цю функцію, необхідео ввести VLAN ID і вибрати правильний
порт IPTV. Після цього натисніть кнопку «Apply». 
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Необхідно зачекати деякий час, Інтернет успішно підключено! 
Будь ласка натисніть кнопку «Finish».11

Тепер ви потрапите на сторінку відображення Стану Підключення.
На цій сторінці відображається інформація стосовно вашої IP адреси 
та DNS.
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Модель: A3002RU
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 Індикатор світиться при включеному живлення маршрутизатора..POWER

Світиться при коли маршрутизатор включений.

Індикатор горить коли дозволене підключення в режимі 2.4 ГГц.

Індикатор горить коли дозволене підключення в режимі 5 ГГц.

Загоряється при вдалому підключені до WAN порту.

Підчас прийому або передачі данних через WAN порт індикатор 
починає блимати.

Загоряється при вдалому підключенні до LAN порту.

Починає світитись при підключенні USB пристрою до маршрутизатора.

Підчас прийому або передачі данних через LAN порт індикатор 
починає блимати.
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та клік на “Свойства”. 
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“Центр управленя сетями и общим доступом”, 

тиснемо “Свойства”.
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ADSL модем


