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Pakendi sisu 

 

 

 

CD-ketas 
Sisaldab paigaldusviisardit ja kasutusjuhendit 

 
Traadita N kahesageduslik ruuter 
DIR-815 

 
Toiteadapter 

 
Ethernet kaabel (CAT5 UTP) 

 
Kui mõni neist esemetest puudub, võtke palun ühendust edasimüüjaga 



 

CD-kettalt käivitatav paigaldusviisard 

 

 

   

 

 

Keerulisem paigaldus (IP-aadressi põhine ligipääs) 

Meediapleieri käsitsi seadistamiseks (ilma CD-kettata) ühendage DIR-815 kaasasoleva Ethernet-kaabli 

abil arvutiga, seejärel ühendage toitejuhe ruuteriga DIR-815. Toiteindikaatorina süttib roheline tuli. 

Avage Internet Explorer ja sisestage aadressribale IP aadress, kasutades registreerimisinformatsiooni: 

 

IP-aadress: http://192.168.0.1 

Kasutajanimi: admin 

Parool: 

 

 

 

 

 
CD-ketas paigaldusviisardiga 
CD-kettal on kõik instruktsiooid, mis on vajalikud DIR-815 paigaldamiseks   

 
Sisestage CD-ketas CD-kettaavasse 
Paigaldusviisard käivitub automaatselt. Veenduge, et internetiühendus on 
aktiivne (ärge DIR-815 veel ühendage) 

 
Paigaldusviisard 
Valige loendist soovitud keel ning järgige DIR-815 paigaldamiseks nõutavaid 
samme  



Probleemide lahendamine 

1. Kuidas seadistada ruuterit DIR-815 ilma CD-kettata või kontrollida traadita võrgu nime 

(SSID) ja juhtmevaba krüpteerimisvõtit? 

 Ühendage arvuti Ethernet-kaabli abil ruuteriga. 

 Avage veebibrauser ja sisestage aadressväljale http://192.168.0.1 

 Logige ruuterisse, kasutades vaikimisi kasutajanime admin ja parooli (jätke tühjaks). 

 Peale sisselogimist saate viisardi abil seadistada ruuterit või muuta seadeid käsitsi. 

Märkus:  Kui muutsite parooli ja unustasite selle, tuleb ruuteri algseaded taastada. 

2. Kuidas taastada ruuteri algseaded? 

 Veenduge, et ruuter on sisselülitatud 

  Vajutage ja hoidke tagapaneelil asuvat nuppu Reset 20 sekundit allavajutatuna. 

Märkus: Ruuteri tehase seadete taastamine kustutab olemasolevad seaded. Teie seadistuste 

taastamiseks logige sisse ruuterisse, nagu kirjeldati punktis 1 ning seejärel käivitage Setup 

Wizard. 

3.  Kuidas lisada uus traadita klient või arvuti kui olen unustanud traadita võrgu nime (SSID) 

või traadita võrgu krüpteerimisvõtme? 

  Iga arvuti puhul, mida ühendatakse ruuteriga, tuleb kasutada õiget SSID-d ja 

krüpteerimisvõtit, nagu DSL-ruuteril. 

  Kasutage veebliliidest (nagu kirjeldatud punktis 1), et kontrollida või valida traadita võrgu 

seadistust. 

  Märkige tehtud seadistus kindlasti kuhugi üles, et saaksite selle sisestada igasse ühendatud 

arvutisse.  

 

4.  Mida teha kui ruuter ei tööta korralikult? 

  Kasutusjuhend sisaldab tervet veaotsingu peatükki ja seda saab D-Link veebilehelt alla 

laadida (vaadake altpoolt), kuid on ka paar kiirtoimingut, mida võite probleemide 

lahendamiseks proovida: 

  Kontrollige ruuteri esipanellil asuvaid indikaatoreid. Indikaatorid Power, WLAN, DSL ja 

Internet peavad põlema. Üks või mitu LAN indikaatorit peavad vilkuma. 

  Kontrollige, et kõik kaablid on korralikult ühendatud. 

  Lülitage ruuteri toide 20 sekundiks välja ja seejärel uuesti sisse.  

 

 

 

 

 



Tehniline tugi 

Kõik tarkvara uuendused ja dokumentatsioon on leitav D-Link veebilehel. 

D-Link pakub klientidele tootetuge kogu toote garantiiperioodi vältel. 

 

Veebileht: http://www.dlink.ee 

FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ 

Email: info@dlink.ee  

Telefon: +372 613 9771 
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