
Procedimentos para configuração da rede Wireless

1-  Para  realizar  o  procedimento  de  configuração  da  rede  wireless  um  dos 
computadores deve estar conectado via cabo ao DI-524.
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2- Abra o Internet Explorer e digite na barra de endereços http://192.168.0.1 e tecle 
Enter.

Logo em seguida, abrirá uma janela de autenticação.

O usuário e senha padrão do equipamento são:

User Name: admin
Password: (Deixe o campo em branco)

Clique em OK.
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http://192.168.0.1/


3- Com a tela de configuração aberta clique em Home na parte superior e no botão 
Wireless localizado à esquerda da página.
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4- Na tela será exibida a tela de configuração da rede wireless.

Nessa tela  você vai  definir  o  nome da rede,  o  canal  que vai  utilizar  e  o  tipo de 
criptografia. Alterando os seguintes campos:

Wireless Radio: Selecione Enabled
SSID: Digite um nome para a Rede sem Fio ( ex.: dlink)
Channel: Selecione o canal a ser utilizado (recomendado: 1, 6 ou 11)
Security: Selecione WEP
WEP Encryption: Selecione 64 bit
Key Type: Selecione HEX ou ASCII
Key1: Digite a senha para a Rede sem Fio.
Caso  você  tenha  selecionado  HEX no  campo  key  type  crie  uma  senha  de  10 
caracteres contendo Letras de A~F e números de 0~9.
Caso selecione ASCII crie uma senha de 5 caracteres alfanuméricos
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Clique no botão
 
ao lado direito no canto inferior da tela.

Após clicar em Apply a configuração foi realizada com sucesso.

5- Clique no botão Continue para continuar.

6- Agora basta localizar a rede sem fio pelo seu computador. De preferência, utilize o 
software de gerenciamento do seu Sistema Operacional.
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*Para configurações específicas, acesse também o site
http://www.dlink.com.br/suporte ou entre em contato conosco pelo nosso Chat.

C  lique aqui e fale agora com um de nossos colaboradores!  

Suporte via E-mail suporte@dlink.com.br

Horário de atendimento:
De Segunda à Sexta-feira, das 9:00 às 21:00h,

e aos Sábados, das 9:00 às 15:00h.

São Paulo: (11) 2755-6950
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