TP-Link TL-WR740N микорбағдарламасына арналған «Үйдегі Интернет» сервисін баптау
нұсқаулығы.

Баптау үшін Mozilla Firefox немесе Google Chrome ғаламтор веб шолысы қажет. Веб шолының
мекенжайлық жолында 192.168.1.1 енгізіңіз. Құрылғының баптауларының қолжетімділігі үшін
Пайдаланушының аты мен Құпия сөзді көрсетіңіз. Зауыт логині және құпия сөзі – admin (admin
сөзі кіші әріппен).

Ғаламторға қосылуды баптау
Ғаламторлық желіге қосылу параметрлерін баптау үшін «Network > WAN» бетіне өтіңіз
L2TP қосылу режимін таңдаңыз
Қосылу үшін провайдер берген Логин (001... немесе 099...басталады) және Құпия сөзді енгізіңіз.
Қосылуға сервердің мекенжайын көрсетіңіз – l2tp.internet.beeline.kz
Қосылу үшін Connect батырмасын басыңыз. (Егер қосылу табысты өтсе Connected хабарламасы
шығады)
Save батырмасын таңдп баптауларды сақтаңыз.

Құпия сөзді өзгерту
Баптауларға қосылуға арналған зауыт құпия сөзін және пайдаланушының атын ауыстыруды «System
Tools > Password» бетінде жасауға болады.
Old User Name - бар пайдаланушыны көрсетіңіз: және қолданыстағы құпия сөзді Old Password:
(үнсіз келісім бойынша пайдаланушының аты – admin, құпия сөзді – admin)
Әрі қарай пайдаланушының жаңа атын көрсетіңіз New User Name: жаңа құпия сөз New Password:
және жаңа құпия сөзді растау Confirm New Password:
Баптауларды Save батырмсын таңдап сақтаңыз.

Сымсыз желі параметрлерін баптау
«Wireless > Wireless Settings» бетінде сымсыз желінің негізгі параметрлерін тузеуіңізге болады:
Wireless Network Name – Сымсыз желінің аты. Сіз көрсеткен желінің аты қосылған кезде қолжетімді
сымсыз желілер тізімінде шығады.
Enable Wireless Router Radio – Сымсыз желіні қолдауды сөндіруге мүмкіндік береді (Сымсыз режимді
сөндіргіңіз келсе, қанат белгісін шешіңіз).
Enable SSID Broadcast – Осы параметрлерді сөндіре отырып сымсыз желінің атын жасыруға болады.
Мұндай желіге қосылған кезде, атты қолмен көрсету қажет.

Сымсыз желі қауіпсіздігін баптау
Үнсіз келісім бойынша сымсыз желіге құпия сөзсіз қосылуға болады! Шифрлауды орнату үшін
«Wireless > Wireless Security» бетіне өтіңіз.
Барынша жоғары қорғаныс деңгейін қамтамасыз ету үшін, WPA2-Personal қауіпсіздік режимін
таңдаңыз.
PSK Password, өрісінде желіге қосылу үшін құпия сөзді белгілеу қажет (Құпия сөз 8-ден кем емес
және 64 артық емес белгіні қамтуы тиіс).

Баптауларды Save батырмасын таңдап сақтаңыз. Осымен баптау аяқталды!

