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1. Підключіть кабель підключення послуги FTTB до порту WAN, а кабель Вашого комп’ютера
     до одного з портів LAN. Водночас на передній панелі повинні горіти чи блимати зеленим     
     індикатори PWR/SYS , WAN, один з портів LAN (від 1 до 4).
2. Мережева карта Вашого комп’ютера повинна бути налаштована у режимі отримання    
     автоматично IP-адреси та DNS-ім’я.
3. Відкрийте Internet Еxplorer і в адресному рядку наберіть http://192.168.1.1
4. Роутер попросить Вас ввести логін admin та пароль admin. 
     Після цього Ви побачите інтерфейс управлінння роутером.
5. У наступному вікні натисніть «ОК» для швидкого налаштування.

6. Виберіть Ваш часовий пояс та натисніть Next.
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7. Виберіть четвертий пункт та натисніть Next.

8. Введіть Ваш логін, пароль та натисніть Next. Логін має виглядати так: ХХХXXXXXXX, де   
      ХХХXXXXXXX – номер Вашого договору.
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9. Введіть у полі Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server ім’я сервера – tp.kyivstar.ua  
      та натисніть Next.

9. Скрізь мають бути вибрані поля зі значенням Yes. Натисніть Next.

 

 

tp.kyivstar.ua
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10. Введіть у полі SSID довільне ім’я Вашої безпровідної мережі. Виберіть рівень безпеки у полі 
         Security Level. Наприклад, High(WPA-PSK/WPA2-PSK), у полі Passphrase введіть пароль для 
         Вашої безпровідної мережі. Натисніть кнопку Finish.

11. Для прописування статичних маршрутів Вам треба зайти в меню IP Config-> Route і в полі 
        Enable static routes? поставити Yes. Потім треба прописати маршрут:
        Betwork/Host IP – 10.0.0.0 
        Netmask – 255.0.0.0.
        Gateway – основний шлюз.
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Маршрути додаються за допомогою кнопки Add. Після того як прописали маршрути,  
не забудьте натиснути Finish.
Для того щоб подивитися адресу основного шлюзу, необхідно підключити мережевий 
кабель від обладнання до Вашого комп’ютера (минаючи роутер) і виконувати 
наступне:
а) Натисніть «Пуск»/«Виконати» (Start / Run). Латинськими буквами введіть у рядку     
     «Відкрити» (Open) cmd чи command (для Windows 98/ME). З’явиться чорне віконце  
     командного рядка. 
б) Введіть у це вікно команду ipconfig. Навпроти напису «Основний шлюз» чи Default 
     gateway (для англійської версії) Ви побачите IP-адресу Вашого основного шлюзу. Вона 
     повинна виглядати як 10.x.x.x 

12. Найновіша версія прошивки – 2.0.1.1.  доступна на офіційному сайті ASUS  
         за посиланням:
         http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/wireless/WL-520GC/FW_WL520GC_2011_EN.zip

 


