Konfiguracja routera D-link DWR-921 (1 sposób)
1. Włóż aktywną kartę SIM do routera zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia.
Następnie podłącz router do prądu.

2. Z urządzeniem można połączyć się na dwa sposoby:
• za pomocą dołączonego kabla Ethernet: Połącz się z komputerem kablem ethernetowym (RJ-45)
korzystając z jednego z czterech portów LAN.
• za pomocą sieci Wi-Fi: wyszukaj na swoim urządzeniu nazwę sieci emitowanej przez router –
nazwa (SSID) oraz hasło (Hasło Wi-Fi) znajduje się na naklejonej na urządzeniu etykiecie.

3. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1

4. Otworzy się strona logowania do routera. W polu hasło wpisz admin i kliknij przycisk Login.

FM Group Mobile Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000285976, NIP 895-188-78-63, REGON
020573625. Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości wynosi 50.000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych).

1/3

5. Wejdź w zakładkę Internet, która znajduje się w górnym menu po lewej stronie, następnie kliknij
przycisk Usługa WAN i wykonaj poniższe czynności:
• w rodzaju połączenia internetowego ustaw LTE/3G,
• w sekcji Profil połączenia zaznacz opcję Auto-wykrywanie,
•

w sekcji Preferowany rodzaj usługi wybierz Tryb Auto,

• wpisz kod PIN w pole Kod PIN. Kod PIN znajduje się na dostarczonej karcie SIM,
• zatwierdź na końcu przyciskiem „Zastosuj”.
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6. W celu poprawy bezpieczeństwa zmień hasło do Routera. (patrz punkt 4).
Wejdź w zakładkę System, która znajduje się w górnym menu po prawej stronie, następnie kliknij
przycisk Administracja. Wpisz w dwóch polach (Nowe hasło i Potwierdź hasło) nowe hasło i
zatwierdź „Zastosuj”. Po zmianie hasła użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.

Po konfiguracji routera należy go ponownie wyłączyć i włączyć.
Aby udostępnić połączenie z Internetem poprzez Wi-Fi nowemu użytkownikowi po konfiguracji
routera włącz Wi-Fi na urządzeniu, które chcesz podłączyć do sieci. Znajdź urządzenie o nazwie
DWR-921..., wpisz hasło do Wi-Fi znajdujące się na naklejce pod routerem „Hasło Wi-Fi” i kliknij
„Połącz”.
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