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D-LINK DIR-825 – KONFIGURACJA ROUTERA - PPPOE

Aby rozpocząć konfigurację routera, należy uzyskać z nim połączenie, 
wybierając jedną z opcji:

• połączenie przewodowe – kabel internetowy pomiędzy gniazdem 
ethernet w komputerze, a portem LAN w routerze (gniazdo oznaczone
kolorem żółtym),

• Wi-Fi – nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) oraz domyślne hasło 
(Wireless Password) widnieją na naklejce na odwrocie routera.

Po połączeniu z routerem, pierwszym krokiem jest zalogowanie się do 
opcji konfiguracyjnej routera – należy otworzyć przeglądarkę internetową, 
a w polu adresowym wpisać adres 192.168.0.1. 

W przypadku pierwszego logowania do routera, należy rozpocząć 
konfigurację poprzez kreator konfiguracyjny. Po pomyślnym połączeniu się
z routerem, należy rozpocząć wciskając przycisk START.
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Następnie należy kontynuować konfigurację poprzez przycisk 
CONTINUE.

W tym kroku, należy wybrać sposób podłączenia routera jako router 
przewodowy (Wired connection) oraz tryb pracy jako Router i przejść 
dalej.
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W kroku Internet Connection Type należy wybrać opcję PPPoE,
a poniżej, wpisać dane autoryzacyjne PPPoE, które dołączone są do umowy. 
W pole Username należy wpisać login, a w Password hasło. Pole Service 
Name należy zostawić puste. Jeśli posiadają Państwo wykupioną usługę 
Internet + Telewizja, należy skontaktować się z serwisem, w celu 
otrzymania dodatkowych danych konfiguracyjnych pod jej działanie. Jeśli 
aktywna usługa to sam Internet, należy przejść dalej.
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Kolejnym krokiem jest konfiguracja sieci bezprzewodowej działającej 
w częstotliwości 2,4 GHz. Nazwa sieci bezprzewodowej (Network Name) 
oraz hasło (Password) nie muszą być zmieniane. Jeśli będą jednak 
edytowane, należy pamiętać, aby odróżnić je od siebie – na przykład 
poprzez dodanie końcówki _5G  na końcu nazwy sieci bezprzewodowej 
działającej w częstotliwości 5GHz. Hasło do sieci bezprzewodowej może 
być dowolne, jednak musi zawierać minimum 8 znaków. 
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Po przejściu dalej, zostanie wyświetlona konfiguracja dla sieci 
bezprzewodowej działającej w częstotliwości 5GHz.
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W kolejnym kroku, możliwe jest skonfigurowanie identyfikatora dla 
usługi telewizji. Jeśli posiadają Państwo aktywną usługę samego Internetu, 
nie należy nic zaznaczać. 

To samo tyczy się usługi utrzymania dodatkowego numeru VoIP. Jeśli 
posiadają Państwo aktywną usługę samego Internetu, nie należy nic 
zaznaczać. 
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W tym kroku, należy utworzyć hasło dostępowe do konfiguracji 
routera (nie mylić z danymi dostępowymi do Wi-Fi!). Domyślne hasło to 
admin, jednak router wymusza jego zmianę. Po wpisaniu własnego hasła, 
należy przejść dalej.
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Ostatnim krokiem to podsumowanie wprowadzonych danych podczas 
konfiguracji. Należy zatwierdzić ustawienia poprzez przycisk APPLY. Po 
załadowaniu paska informującego o postępie zapisu konfiguracji, Internet 
powinien działać po około minucie od zakończenia.
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