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TP LINK router internet kapcsolatának beállítása 

1. A router hátulján találja úgynevezett portokat. A kék színűbe (WAN port) kell összekötni 
az internet szolgáltató által biztosított modemmel. 

 

2. A router LAN 1 portját (sárga) össze kell kötni a számítógéppel, ezt követően 
automatikusan ip címet oszt ki a router a pc-nek, laptopnak. 

3. Ezen a ponton már el kell tudnunk érni a router admin felületét, amit a böngészőbe 
címsorába írva, http://192.168.1.1 vagy http://192.168.0.1 oldalt megnyitva tehet meg.  

4. Ezt követően egy “Hitelesítés szükséges” ablakot kell látnunk. 
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Általában a felhasználónév és a jelszó is “admin”. Sikeres belépést követően a következő oldalt 

kell látnia: 

 

 

Sikeresen beléptünk az admin felületére, most már konfigurálhatjuk a routert.  

5. Navigáljunk el a Network/Wan menüpontba.  

Itt kell megadunk, hogy milyen internet kapcsolattal rendelkezünk: 

6. Wan Connection type beállítása: 

PPPoE – Ezt kiválasztva kell beállítani a bekötéskor a munkatársunktól kapott 

felhasználónevet és jelszót 

7. Ezt követően a “Save” gombra kattintva mentse a beállításokat és ha minden jól ment akkor 

sikeres a beállítás és tudja használni az internetet! 

  



 

5 
 

WI-FI beállítás 

 

• Navigáljon a router admin felületében a Wireless /Wireless Settings menüpontba. 
(Ha az eszköz képes 5 GHz és 2,4 GHz-es wi-fi működésre, akkor a Wireless 2,4 GHz 
/Wireless menüt válassza) 

• Wireless Network Name résznél adjuk meg, hogy mi legyen a wifi hálózatunk neve 
(SSID)  pl.: Sajat_halozat 

• Pipáljuk be az Enable SSID Broadcast opciót, hogy a hálózat látható legyen és mentsük 
a beállításokat. 

 

 

 

• Navigáljon a router admin felületén a  Wireless Securiy menüpontban. 

• Válasszaa WPA/WPA2 – Personal (Recommended) menüpontot. 

Version: Ez legyen Automatic (Recommended) 
Encryption (titkosítás): AES megfelelő lesz 
PSK Password: ide írja a wifi hálózatának kitalált jelszavát. Ajánlott kis és nagybetűk, 
illetve számok használata. Ezzel a jelszóval tud csatlakozni a routerre okostelefonnal 
vagy laptoppal. 

A beállítások aktívvá tételéhez a SAVE gombra kattintson és indítsa újra az eszközt a System 
Tools/Reboot menüpontnál. 
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LinkSys router internet kapcsolatának beállítása 
 

1. A router hátulján találja úgynevezett portokat. A kék színűbe (WAN port) kell összekötni az 
internet szolgáltató által biztosított modemmel.  
A sárga aláhúzású, kicsit különálló portba kell bedugnia a modemból kijövő internetkábelt.  
A router valamelyik számozott portjába (1,2,3 vagy 4) bedugott UTP kábellel össze kell 
kötni a számítógéppel, ami ezt követően automatikusan ip címet oszt ki a router a pc-nek, 
laptopnak. 

 

 

2. A beállítások megkezdése elött be kell lépni az admin felületre. Ehhez valamelyik 
böngészőt meg kell nyitnia pl (Explorer, Edge, Mozilla, Chrome, Opera stb) és a 
böngésző sorba be kell írnia a 192.168.1.0 vagy 192.168.1.1 címet. 

Ezt beírva megjelenik a hitelesítési ablak 
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Általában a felhasználónév és a jelszó is “admin”. Sikeres belépést követően a következő oldalt 

kell látnia 

 

3. A legelső sorban lévő lenyíló menüben ki kell választani a PPPoE sort 
Alatta a User name sorba a kapott felhasználónevet kell beírni. 
A Password sorba a kapott jleszót kell beírni 

4. A Router name sorban meg kell adni a hálózat nevét 
5. Az oldal alján menteni kell a beállításokat a Save Settings gombbal 

Ezt követően már lehet használni az internetet 
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WI-FI beállítás 

• Navigáljon a router admin felületén a  Wireless menüpontban. 
• Válassza  ki a Basic Wireless Settings menüpontot. 

Wireless Network Naem: A wi-fi listában megjelenő hálózati név 
Wireless SSID Brodcast : Enable 
Így megjelenik a Wi-fi listában a hálózat neve és ki tudja választani. 

A beállításokat menteni kell a Save Settings gombra kattintva. 

 

• Navigáljon a router admin felületén a  Wireless Security menüpontban. 

 

• A következő sorokat állítsa be 

Security Mode: .WPA2_Persona 
WPA Shared Key: ide olyan jelszót adjon meg, ami tartalmaz kis és nagybetűket és 
számokat is és legalább 8 karakter hosszú. 

A beállításokat menteni kell a Save Settings gombra kattintva. 


