
Nastavenie D-Link 

DIR-300 na režim Access 

Point (Prístupový bod)
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Poznámka: zariadenie je možné použiť aj ako switch (prepínač).

1. Zariadenie je nutné nastaviť do výrobných nastavení stlačením a podržaním (aspoň 

7 sekúnd) tlačidla RESET (pomocou ceruzky, pera, ...). Pripojte ethernetový (sieťový) 

kábel do jedného z LAN portov na DIR-300 a druhý koniec kábla do PC/notebooku 

(pozri obrázok vyššie). Kábel s pripojením na zariadenie Huawei HG8245 zapojte do 

WAN portu (nie do LAN portov!).

Zapojenie zariadení

Huawei HG8245

D-Link DIR-300
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RESET
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3. Nastavenie bezdrôtového pripojenia (WiFi): v  ľavej časti ponuky kliknite na možnosť 

Wireless Setup a potom na možnosť Manual Wireless Connection Setup.

2. V  internetovom prehliadači zadajte IP adresu zariadenia (uvedená na zariadení, príp. 

v manuáli) a prihláste sa pomocou administrátorských údajov (uvedené na zariadení, 

príp. v manuáli) kliknutím na tlačidlo Log In.
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4. Zapnite bezdrôtovú sieť zaškrtnutím možnosti Enable Wireless. Pre vašu novú bez-

drôtovú sieť nastavte rovnaký názov a heslo, ako má vaša pôvodná bezdrôtová sieť 

na zariadení Huawei HG8245 (možnosť Wireless Network Name a pre heslo možnosť 

Network Key). Ďalej nastavte typ šifrovania vašej siete podľa obrázka na AES. Nasta-

venia uložíte kliknutím na možnosť Save Settings.
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5. V  ľavej časti kliknite na možnosť Internet Setup a  tam kliknite na Manual Internet 
Connection Setup.
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6. Zaškrtnite možnosť Enabled Access Point Mode a nastavenie uložte (tlačidlo Save 
Settings).

8. Ethernetový kábel, ktorý prepája váš PC so zariadením D-Link DIR 300, odpojte a ná-

sledne zapojte, aby zariadenie Huawei HG8245H pridelilo vášmu PC novú IP adresu 

a pokračujte nastavením zariadenia Huawei HG8245H. 

7. Nastavenia budú uložené a zariadenie sa reštartuje.
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Nastavenie zariadenia 

Huawei HG8245H
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1. V internetovom prehliadači zadajte IP adresu zariadenia (uvedená na zariadení, príp. 

v manuáli) a prihláste sa pomocou administrátorských údajov (uvedené na zariadení, 

príp. v manuáli) kliknutím na tlačidlo Login.

Zapojenie zariadení

Huawei HG8245

ethernetový
kábel

internet
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2. Po prihlásení v hornej časti kliknite na možnosť Status a potom na možnosť User De-
vice Information, ktorú nájdete v ľavej časti ponuky. Tu sa zobrazia všetky zariadenia 

pripojené na zariadenie HG8245. Nájdite riadok s názvom dlinkrouter alebo riadok 

s typom vášho D-Link zariadenia (napr. DIR-300, DIR-600, ...). Na konci tohto riadka 

kliknite na možnosť Network Application (na obrázku zvýraznená v modrom rámče-

ku). Ak sa zariadenie s názvom dlinkrouter alebo zariadenie typu D-Link nenachádzajú 

v tabuľke, tak počkajte pár minút, kým sa zariadenia spárujú. 

3. Tu kliknite na možnosť Confi gure Reserved DHCP IP Addresses.

4. V kolónke zmeňte pôvodnú hodnotu na 192.168.100.130 tak, ako je na obrázku, a na-

stavenia uložte kliknutím na tlačidlo Apply. Zariadenie reštartujte odpojením a násled-

ným pripojením k elektrickej sieti.


