
Nastavenie D-Link DI-524 

na režim Access Point 

(Prístupový bod)
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Zapojenie zariadení

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 DI-524 a druhý koniec kábla do PC/notebooku 

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

jedného z LAN portov (nie do WAN portu!).
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3. Nastavenie bezdrôtového pripojenia (WiFi): v  ľavej časti ponuky kliknite na možnosť 

Wireless. Pre vašu novú bezdrôtovú sieť nastavte rovnaký názov a  heslo, ako má 

vaša pôvodná bezdrôtová sieť na zariadení Huawei HG8245 (možnosť Network ID 
(SSID) a pre heslo možnosť Preshare Key). Ďalej nastavte typ zabezpečenia (možnosť

 Security) vašej siete podľa obrázka na WPA2-PSK(AES). Nastavenia uložíte kliknutím 

na možnosť Apply.

 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).
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4. Ďalej kliknite na možnosť Tools v hornej časti a potom vľavo na možnosť Misc. V sekcii 

UPnP Setting označte možnosť Disabled tak, ako je na obrázku. Nastavenia uložte 

kliknutím na tlačidlo Apply.



5

6. Ukladanie nastavení bude oznámené hlásením. Tu kliknite na Continue.

5. V hornej časti kliknite na možnosť Home a potom v ľavej časti na možnosť DHCP. Tu 

označte možnosť DHCP Server ako Disabled tak, ako to je na obrázku. Nastavenia 

uložte kliknutím na Apply.
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9. Ethernetový kábel, ktorý prepája váš PC so zariadením D-Link DI 524, odpojte a ná-

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

8. Tu kliknite na tlačidlo Continue. Zariadenie sa reštartuje a vyzve vás na opätovné

zadanie prihlasovacích údajov podobne ako v druhom kroku.

7. V hornej časti kliknite na možnosť Home a potom v ľavej časti na možnosť LAN. 

Tu nastavte voľbu IP Address na 192.168.100.130 podľa obrázka. Nastavenia 

uložte kliknutím na Apply.


