Skrócona instrukcją podłączenia i konfiguracji routera WIFI na bazie routera
TP-Link TL-WR841N

1. Podłączyć do sieci 230V router TP-Link
2. Podłączyć kabel sieciowy RJ45 port WAN routera (niebieski port) i port LAN zasilacza anteny
zewnętrznej
3. Sprawdzić poprawność podłączenia kabla do anteny zewnętrznej port POE (czarny kabel)
4. Zasilacz anteny zewnętrznej podłączyć do zasilania 230V
5. Do portów LAN można podłączyć dowolne urządzenia po kablu RJ45

Konfiguracja routera:
Logujemy się do routera, otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w linii adresu 192.168.0.1 (starsze
wersje routerów TP-Link 740N, WR541 192.168.1.1, 10.0.0.1). Pozostałe routery Dlink, Asus, itp.–
konfiguracja bezpłatna tylko w dniu instalacji o ile jest możliwość przystosowania do działania w sieci
Telemedian.

1. Użytkownik i hasło to odpowiednio admin/admin potem klikamy zaloguj

2.

Wchodzimy w zakładkę Sieć->WAN (konfiguracja

bez telewizji)

Parametry maski podsieci i bramy oraz MTU powinny być jak na powyższym rysunku
Adres sieci IP powinien znajdować się w zakresie 192.168.5.100-192.168.5.200
Po zmianach zapisujemy zmiany -> ZAPISZ

Konfiguracja WAN z opcją telewizji:
Typ połaczenia: PPPoE
Nazwa użytkownika i hasło podane w dniu instalacji.

Koniecznie skonfigurować router w zakładce IPTV dokładnie wg poniższego ekranu

3. Wchodzimy Sieć bezprzewodowa -> Ustawienia podstawowe

Nazwa sieci bezprzewodowej: dowolna (zalecamy nie używać polskich znaków, oraz znaków
specjalnych)
Kanał : ustawiamy 5,6 lub 7 (nigdy nie pozostawiamy auto, ponieważ jest to największy błąd
konfiguracyjny, który powoduje niski transfer lub jego brak)
Zapisujemy konfigurację -> ZAPISZ
4. Wchodzimy Sieć bezprzewodowa -> Bezpieczeństwo

Tryb szyfrowania sieci: WPA/WPA2
Hasło sieci bezprzewodowej: ustawiamy hasło do połączenia się z siecią WIFI z urządzeń przenośnych
(domyślnie jest to 8-cyfrowy kod PIN znajdujący się na naklejce u spodu urządzenia)
Zapisujemy zmiany -> ZAPISZ

5. Wchodzimy DHCP -> Ustawienia DHCP

Wpisujemy adresy serwerów DNS wg powyższego rysunki (inne adresy dozwolone wg uznania
abonenta)
Zapisujemy zmiany -> ZAPISZ
6. Wchodzimy Narzędzia systemowe-> Restartuj

Wciskamy RESTARTUJ, potwierdzamy OK i czekamy ok. 30s

UWAGA !!!
Taką konfigurację zalecamy u naszych abonentów. Możliwa jest dowolna modyfikacja i konfiguracja
indywidualna dla użytkowników zaawansowanych.

