Ручне
налаштування роутера

HUAWEI HG232f
(без VPN-з’єднання)

Короткий опис роутера
(маршрутизатора)
Комплект поставки:
• Wi-Fi роутер;
• блок живлення;
• мережевий Ethernet-кабель – 1 м;
• 2 незнімні антени 5 dBi;
• компакт-диск з утилітою налаштування;
• гарантійний талон;
• коротка інструкція користувача.

Опис лицьової панелі маршрутизатора

№

Індикатор

1

Power

2

Internet

3

WLAN

4

WPS

5

LAN 1 – LAN 4

Значення
Живлення
Стан інтернет-з’єднання
Функція безпроводової передачі
Функція WPS
Порти локальної мережі

Опис задньої панелі маршрутизатора

№

Індикатор

Значення

1

Reset

Для відновлення стандартних налаштувань слід
увімкнути HG232f, натиснути та утримувати не менш ніж
6 секунд кнопку Reset, потім відпустити її.
ПРИМІТКА:
При відновленні стандартних налаштувань налаштування
користувача будуть втрачені, тому використовувати
кнопку Reset слід обережно

2

WPS

Кнопка включения функции WPS

3

WLAN

Кнопка вмикання/вимикання функції
безпроводової мережі

4

On/Off

Для вмикання/вимикання HG232f

5

Power

Інтерфейс, що використовується для підключення
адаптера живлення до HG232f

6

WAN

7

LAN 1 – LAN 4

Інтерфейс для підключення кабелю
інтернет-послуги «Київстар»
Інтерфейси Ethernet, що використовуються для підключення до HG232f пристроїв Ethernet, таких як ПК і комутатори

Ручне налаштування роутера
1. Під'єднайте кабель підключення послуги «Київстар» до порту WAN, а ка-

бель від Вашого комп'ютера – до одного з портів LAN. Адаптер живлення
від роутера підключіть до мережі живлення 220 В. Простежте, щоб у цей
момент індикатори живлення Power і WAN, розташовані на лицьовій панелі
роутера, засвітилися зеленим світлом, а один із індикаторів роботи порту
LAN (від 1 до 4) мерехтів зеленим.

2. Мережева карта Вашого комп'ютера має бути налаштована в режимі автоматичного отримання IP-адреси та DNS-ім’я.

3. Відкрийте Internet Еxplorer або будь-який інший браузер та в полі «Адрес» наберіть
192.168.1.1 і натисніть Enter.

4. У полі «Имя пользователя» введіть kyivstar. У полі «Пароль» так само введіть
kyivstar, натисніть «Логин».

5. Перейдіть до закладки «Основные», виберіть «WAN». Виберіть тип

підключення «DHCP» і натисніть кнопку «Подтвердить». Інші поля залиште
без змін.

6. Для налаштування Wi-Fi перейдіть до закладки «WLAN»:
• у полі «SSID» введіть будь-яку назву Вашої безпроводової мережі
(латинськими літерами), наприклад «My_wifi»;
• у полі «Регіон» рекомендуємо зберегти значення «Україна»;
• у полі «Канал» виберіть значення «Авто»;
• у полі «MCS» виберіть значення «Авто»;
• значення в полі «Мощность передачи» залиште без змін;
• поставте позначку навпроти пунктів «SSID» і «WMM»;
• у полі «Ключ WPA» введіть ключ WPA (Ваш пароль);
• зніміть маркер навпроти пункту «Скрыть вещание».

7. Натисніть кнопку «Подтвердить».

