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Съдържание на комплекта

Инсталационен дискEthernet кабел

Захранващ адаптерБезжичен рутер

Инструкция за употреба

Хардуерно свързване

1  Изключете модема

Свържете WAN порта на вашия рутер с LAN порта на 
модема чрез Ethernet кабел
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Свържете компютъра чрез Ethernet кабел с някой от 
номерираните от 1 до 4 LAN портове на рутера

3

Включете модема и изчакайте няколко минути

Сложете захранващия адаптер на рутера в ел. контакта 
и натиснете On/Off бутона на рутера
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4

1

Софтуерна инсталация

1    Сложете инсталационния диск от комплекта в оптичното 

устройство

2   Изберете модела на вашия рутер и натиснете  Easy Setup Assistant

3    Изберете език за инсталация и натиснете START 

4   Натиснете Finish при приключване на инсталацията

Приложение и възможности на USB порта
Можете да ползвате USB порта на вашия рутер за споделяне в локална мрежа на файлове, принтер, мултимедия или 
място за съхранение на данни  

Сканирайте QR кода 
и получете достъп до 
упътването за 
възможностите на 
вашия рутер с USB 
порт

http://www.tp-link.com/app/usb

Отдалечен достъп чрез FTP 
сървър

Споделяне на мултимедия

Споделяне на данни
Споделяне на принтер

Cable/DSL модем

Компютър

Ел. контакт

Интернет

Ел. контакт



Конфигуриране на рутера чрез Web Management Page (за Mac OS/Linux потребители или Windows потребители, които не могат да стартират инсталационния диск)

1      Наберете http://tplinklogin.net във вашия браузър. 
Въведете за име и парола "admin" (без кавичките)

4   Изборът на Dynamic IP е най-подходящ в повече 
случаи. На потребителите с cable модем е възможно да им 
се наложи да клонират MAC адреса от техния основен 
компютър, който е свързан с модема. Продължете с NEXT

3  Изберете Auto Detect за автоматично откриване на типа 
на интернет връзката. Продължете с NEXT

8     Изберете Reboot или Finish за приключване на инсталацията

Имате възможност да преименувате вашата 2.4GHz 
безжична мрежа и да я защите с парола. Името й по 
подразбиране TP-LINK_2.4GHz_XXXXXX, а паролата е PIN 
кодът, отбелязан на етикета в долната част на рутера

5      Изберете честотата и продължете с Next. Тук например 

избираме Dual-Band Mode с 2 честоти - 2.4GHz и 5GHz. 
67         Имате възможност да преименувате вашата 5GHz безжична 
мрежа и да я защите с парола. Името й по подразбиране е TP-
LINK_5GHz_XXXXXX, а паролата е PIN кодът, отбелязан на етикета в 
долната част на рутера 

2   Кликнете на Quick Setup в основното меню и продължете 

с NEXT 
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Често срещани проблеми

1) Проверете дали всички Ethernet кабели са 
поставени правилно

2) Проверете дали имате достъп до Web managment.
Ако нямате - вижте точка 2

3) Влезте в web management page (http://tplinklogin.net), 
изберете “Network > WAN” и се уверете, че типът на 
WAN връзката е Dynamic IP - най-подходящият тип за 
DSL/Cable модеми или други мрежи.

4)
За потребители с Cable модем - изберете от менюто “Network > 
MAC Clone”, кликнете на бутона Clone MAC address и натиснете 
Save. Рестартирайте първо модема, а след това рутера. 
Проверете дали имате достъп до интернет през компютъра. 
Ако нямате достъп, вижте следващата стъпка

5) Свържете компютъра директно с модема. Ако все 
още нямате интернет връзка, се свържете с вашия 
интернет доставчик за разрешване на проблема

1.
Какво да направя, ако не мога да се свържа
с интернет?

1) За Windows 7/Vista 

Следвайте следните стъпки ‘Start > Settings > Control 
Panel’>‘View network status and tasks > View status 
> Properties’ > ‘Internet Protocol Version 4 
(TCP/IPv4)’> ‘Obtain an IP address automatically’>
‘Obtain DNS server address automatically’ >‘OK’

2) За Windows XP/2000

Следвайте следните стъпки ‘Start > Control Panel’>
‘Network and Internet Connections > Network 
Connections’.   Десен клик ‘Local Area Connection’, 
изберете ‘Properties’ > ‘Internet Protocol (TCP/
IP)’>‘Obtain an IP address automatically’> ‘Obtain 
DNS server address automatically’ > ‘OK’

3. Забравил съм паролата си
1) За парола по подразбиране - вижте долната част 

на вашия рутер и етикета му “Wireless Password/
PIN”

2) За web managment парола - рестартирайте 
рутера и използвайте дадените по 
подразбиране име - admin и парола - admin

2. Нямам достъп до web managment

Ако рутерът ви е включен, натиснете и задръжте 
бутона WPS/Reset за около 8 секунди

4. Как да рестартирам рутера ми?

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. www.tp-link.com

Техническа поддръжка
ЗА БЪЛГАРИЯ:
+359 2 925 99 31, service@virtualnazona.com, Skype - itservicevz
За актуални  драйвери, софтуер, фърмуеър и упътвания - www.tp-link.com/
support/download.asp
За международна поддръжка:

Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

UK

Singapore

Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Service time:24hrs, 7days a week

Tel: +86 755 26504400  
E-mail : support@tp-link.com
Service time:24hrs, 7days a week

Global

Toll Free: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Service time: 24hrs,7days a week

USA/Canada

Service time: 24hrs, 7 days a week

    NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au

Tel: AU 1300 87 5465

Australia & New Zealand

Tel: +41 (0)848 800998 
(German service)
E-mail: support.ch@tp-link.com
Fee: 4-8 Rp/min, depending on 

Service time: Monday to Friday 
9:00 AM to 6:00 PM. GMT+1 or 
GMT+2 (Daylight Saving Time)

Except weekends and holidays in Russian
 Federation

Switzerland

Tel: 444 19 25（Turkish Service）
E-mail: support.tr@tp-link.com
Service time: 9:00 AM to 6:00 PM, 
7days a week

Turkey

Tel:  +39 02 66987799
E-mail: support.it@tp-link.com
Service time: 9:00 AM to 6:00 PM, 
from Monday to Friday

Italy

Tel: 1300 88 875465 (1300 88TPLINK)
E-mail: support.my@tp-link.com
Service time: 24 hrs a day, 
7days a week

Malaysia

Tel:  （+62） 021 6259 135
E-mail: support.id@tp-link.com
Service time: Monday to Friday
9:00 -12:00; 13:00 -18:00 
 Except public holidays*

Indonesia

Tel :+49 1805 875465 (German 
Service) / +49 1805 TPLINK
E-mail: support.de@tp-link.com 
Fee: 0.14 EUR/min from the German

0.42 EUR/min from mobile phone. 
Service time: Monday to Friday 
9:00 AM to 6:00 PM. GMT+1 or GMT+2 
(Daylight Saving Time in Germany) 
 Except bank holidays in Hesse*

Germany / Austria 

Tel: 8 (495) 223-55-60
        8 (800) 250-55-60 (toll-free call from 
any RF  region)
E-mail: support.ru@tp-link.com
Service time: From 10:00 to 18:00
(Moscow time) 
*

Russian Federation

Tel: +380 (44) 590-51-14
E-mail: support.ua@tp-link.com
Service time: Monday to Friday
14:00 PM to 22:00 PM

Ukrainian
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