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Підключіть обладнання
Якщо Вам не потрібна телефонна служба, просто під’єднайте модем-маршрутизатор до телефонної розетки 
за допомогою телефонного кабелю у комплекті, потім виконайте кроки 3 та 4 для завершення процесу 
підключення обладнання.
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* Зображення може відрізнятися від 
фактичного вигляду продукції.

Примітка: світлодіодний індикатор ADSL стабілізується 
на протязі 1-2хв.

Переконайтеся, що світлодіодні індикатори 
живлення та ADSL увімкнені та постійно працюють 
перед тим, як продовжити подальше налаштування.

Модем-маршрутизатор

Телефонний кабель

Телефонний кабель

Телефонна розетка

Увімкніть модем-
маршрутизатор

Роз’єм живлення

Адаптер живлення

Спліттер ADSL

Телефон 
(Не обов’язково)
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2 Налаштування модема-маршрутизатора через 
веб-браузер
A Запустіть веб-браузер та введіть в адресну 

строку http://tplinkmodem.net або 192.168.1.1. 
Використовуйте значення admin для імені 
користувача та паролю, а потім натисніть Login 
(Увійти в систему).
Примітка: Якщо сторінка авторизації не з’являється, зверніться 
до FAQ > Q1.

http://tplinkmodem.net

B Перейдіть на Quick Start (Швидкий Старт), 
натисніть RUN WIZARD (ЗАПУСТИТИ МАЙСТЕР), 
та дотримуйтесь інструкцій для завершення 
початкової конфігурації.

1 Підключіть Ваш комп’ютер до модема-
маршрутизатора через дротове чи бездротове 
з’єднання

Дротове з’єднання
Під’єднайте Ваш комп’ютер до порту локальної мережі 
(LAN) за допомогою Ethernet кабелю.

POWER ON/OFF RESET

WiFi

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 ADSL

Бездротове з’єднання
Під’єднайте, без використання дротів, за допомогою 
ідентифікатора SSID (ім’я мережі) та Паролю до 
Бездротової мережі, які надруковано на етикетці 
продукту, на нижній панелі модема-маршрутизатора.

 

Налаштування через Веб-браузер

Тепер Ви можете користуватися Інтернетом.
Для більш розширених налаштувань зверніться 
до Керівництва Користувача на офіційному веб-
сайті компанії TP-LINK www.tp-link.com.

Кабель Ethernet
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FAQ (Найбільш розповсюдженні питання)
Q1. Що робити, якщо не з’являється сторінка авторизації?
A1. Якщо на комп’ютері встановлена статична IP-адреса, змініть її, щоб отримати IP-адресу від модема-маршрутизатора автоматично.
A2. Перевірте правильність введеної у веб-браузер адреси http://tplinkmodem.net та натисніть Enter.
A3. Використайте інший веб-браузер та спробуйте знову.
A4. Перезавантажте Ваш модем-маршрутизатор та спробуйте знову.
A5. Відключіть та підключіть повторно активний адаптер мережі.

Q2. Що робити, якщо світлодіодний індикатор ADSL не горить постійно?
A1. Перевірте Ваші кабелі та переконайтеся, що всі вони підключені правильно, включаючи телефонні лінії та адаптер живлення.
A2. Відновіть налаштування Вашого модема-маршрутизатора до його заводських налаштувань за замовчуванням.
A3. Видаліть спліттер ADSL, під’єднайте безпосередньо модем-маршрутизатор до телефонної розетки, а потім налаштуйте повторно 

модем-маршрутизатор, дотримуючись інструкцій, які наведені у цьому Керівництві зі Швидкої Установки.
A4. Зверніться до Вашого Інтернет-провайдера, щоб переконатись, що лінія ADSL знаходиться у хорошому стані.
A5. Якщо Ви спробували усі вищевказані поради, а проблема залишилась не вирішеною, зверніться до нашої служби Технічної 

Підтримки.

Q3. Що робити, якщо відсутній доступ до Інтернету?
A1. Переконайтеся у правильності підключення телефонного та Ethernet кабелів.
A2. Спробуйте увійти на веб-сторінку керування модема-маршрутизатора, використовуючи адресу за замовчуванням 
       http://tplinkmodem.net. Якщо у Вас вийшло увійти, спробуйте наступні поради. Якщо ні, спробуйте використати інший комп’ютер, 

щоб отримати IP-адресу від модема-маршрутизатора автоматично.
A3. Зверніться до Вашого Інтернет-провайдера та переконайтеся, що усі VPI/VCI (або VLAN ID), Тип З’єднання, ім’я користувача та пароль 

в обліковому записі правильні. Якщо ні, замініть їх на правильні та спробуйте знову.
A4. Відновіть налаштування Вашого модема-маршрутизатора до його заводських налаштувань за замовчуванням та налаштуйте 
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повторно модем-маршрутизатор у відповідності до інструкції у цьому Керівництві зі Швидкої Установки.
A5. Будь ласка, зверніться до нашої служби Технічної Підтримки, якщо проблему не вирішено.

Q4. Що робити, якщо забули власний пароль?
• Пароль до веб-сторінки керування:
В той час, коли модем-маршрутизатор увімкнений, натисніть та утримуйте кнопку RESET модема-маршрутизатора, поки світлодіодні 
індикатори не почнуть світитися, після чого відпустіть кнопку. Використовуйте значення admin для імені користувача та паролю, а потім 
натисніть Login (Увійти в систему).
• Пароль до Бездротової Мережі:
A1. Пароль/PIN-код до Бездротової Мережі за замовчуванням надрукований на товарній етикетці модема-маршрутизатора.
A2. Якщо пароль за замовчуванням було змінено, виконайте вхід на веб-сторінку керування модема-маршрутизатора та перейдіть на 

сторінку керування бездротовим зв’язком, щоб відновити або скинути пароль.

Q5. Як відновити налаштування модема-маршрутизатора до його заводських налаштувань за замовчуванням?
A1. В той час, коли модем-маршрутизатор увімкнений, натисніть та утримуйте кнопку RESET  модема-маршрутизатора, поки світлодіодні 

індикатори не почнуть світитися, після чого відпустіть кнопку.
A2. Виконайте вхід на веб-сторінку керування модема-маршрутизатора та перейдіть на сторінку керування системою, щоб відновити 

налаштування модема-маршрутизатора.

Рекомендації з безпеки

А Рекомендовано використовувати пристрій за призначенням, вимикати пристрій з розетки під час грози, 
захищати від перенапруги, перегрівання, вологи, впливу вібрації, рідини і шкідливих чинників. Користувачі 
відповідають за будь-які аварії, які виникають у разі недотримання правил експлуатації.  Зберігати пристрій у 
добре провітрюваному приміщенні у недоступному для дітей місці.

В Для безпеки рекомендовано після налаштування пристрою змінити логін та пароль Admin на інші, та 
встановити власні ім’я мережі (SSID) і пароль до бездротової мережі Wi-Fi.
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Гарантійна інформація

Окремий гарантійний талон не входить до комплектації. 

Компанія TP-LINK передає зобов’язання з гарантійного обслуговування протягом дії гарантійного терміну 
Продавцю. За гарантійним обслуговуванням протягом одного року з дати покупки обладнання Покупець 
звертається до Продавця. 

Гарантійні умови не поширюються на дефекти обладнання, що виникли у наслідок: невиконання Користувачем 
правил зберігання та експлуатації, інструкцій та рекомендацій, використання пристрою не за призначенням, 
аварійного відключення електроенергії, стрибків напруги, пожежі, повені,  аварії, дій третіх осіб або інших 
чинників, які знаходяться поза межами контролю Компанії TP-LINK та Продавця Обладнання.
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Подключите устройство
Если у Вас нет телефонного аппарата, подключите модем-маршрутизатор непосредственно в телефонную 
розетку и перейдите к шагам 3 и 4 для завершения подключения.
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* Изображение может отличаться от 
фактического вида устройства. 

Примечание: Индикатору ADSL необходимо 1-2 минуты для 
стабилизации.

Убедитесь, что питание включено и индикаторы 
Питание и ADSL горят, перед тем, как продолжить 
настройку устройства.

Телефонная розетка

Модем-маршрутизатор

Разъём питания

Телефонный кабель

Телефонный кабель

Включите модем-
маршрутизатор.

Адаптер питания

ADSL сплиттер

Телефон 
(Опционально)
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2 Настройте модем-маршрутизатор через веб-
браузер
A Введите в адресной строке вашего браузера 

http://tplinkmodem.net или http://192.168.1.1. 
Используйте admin в качестве имени 
пользователя и пароля, затем нажмите Login 
(Вход).
Примечание:  Если окно входа не появляется, смотрите раздел 
Часто задаваемые вопросы > В1. 

http://tplinkmodem.net

B Зайдите в окно Quick Start (Быстрая настройка), 
нажмите RUN WIZARD (ЗАПУСТИТЬ МАСТЕР 
НАСТРОЙКИ), и следуйте пошаговым 
инструкциям для завершения начальной 
настройки.

1 Подключение вашего компьютера к 
модему-маршрутизатору по проводной или 
беспроводной связи 

Проводное подключение
Подключите компьютер к порту LAN с помощью 
кабеля Ethernet.

POWER ON/OFF RESET

WiFi

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 ADSL

Беспроводное вещание
Используйте имя сети (SSID) и пароль по 
умолчанию, которые указаны на нижней панели 
модем-маршрутизатора.

 

Настройка через веб-браузер

Для доступа к дополнительным настройкам, 
обратитесь к Руководству пользователя на 
официальном сайте TP-LINK www.tp-link.com.

Кабель Ethernet
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Часто задаваемые вопросы
В1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?
1. Если в настройках параметров вашего компьютера указан статический IP-адрес, измените настройку на вашем компьютере “Получить 

IP-адрес автоматически”. 
2. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке http://tplinkmodem.net и нажали Enter.
3. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
4. Перезагрузите модем-маршрутизатор и повторите попытку.
5. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

В2. Что делать если индикатор ADSL не горит?
1. Проверьте корректность подключения всех кабелей, в том числе телефонных кабелей и кабеля питания.
2. Восстановите заводские настройки модем-маршрутизатора. 
3. Исключите ADSL сплиттер из схемы подключения.  Подключите модем-маршрутизатор непосредственно в телефонную розетку и 

настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве. 
4. Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и убедитесь, что ADSL линия в порядке.
5. Если ни один из советов не помог, свяжитесь с нашей службой Технической поддержки. 

В3. Что делать если у меня пропал доступ в Интернет?
1. Убедитесь, что телефонные и Ethernet кабели подключены правильно.
2. Попробуйте зайти на страницу управления модем-маршрутизатором http://tplinkmodem.net. Если вы сможете зайти, попробуйте 

выполнить следующие шаги. Если нет,  укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере “Получить IP-адрес автоматически”.
3. Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и проверьте правильность введенных VPI/VCI, типа подключения, имени 

пользователя и пароля для доступа к Интернет. Если что-либо неверно, введите их заново и повторите попытку. 
4. Сбросьте модем-маршрутизатор до настроек по умолчанию и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
5. Если проблема не решена, свяжитесь с нашей службой Технической поддержки.
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В4. Что делать, если я забыл пароль?
• Пароль для веб управления:
Не отключая питания маршрутизатора, зажмите кнопку RESET на модем-маршрутизаторе и дождитесь изменения состояния 
индикаторов, затем отпустите кнопку. Используйте admin в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите Login (Вход).
• Пароль беспроводной сети:
1. Пароль/PIN по умолчанию указан на нижней панели модем-маршрутизатора на фирменной наклейке.
2. Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки и перейдите в раздел настройки беспроводной сети, чтобы узнать или 

сбросить пароль.

В5. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?
1. Не отключая питания маршрутизатора, зажмите кнопку RESET на модем-маршрутизаторе и дождитесь изменения состояния 

индикаторов, затем отпустите кнопку.
2. Войдите в веб-утилиту настройки модем-маршрутизатора и зайдите на страницу управления системой для сброса настроек модем-

маршрутизатора. 

Рекомендации по безопасности

А Рекомендовано использовать устройство только по назначению, выключать  во время грозы из розетки, 
защищать от перенапряжения, перегрева, влаги, влияния вибрации, жидкости, и вредных факторов. 
Пользователи отвечают за аварии, которые возникают в случае несоблюдения правил эксплуатации. Хранить 
устройство необходимо в хорошо проветриваемом помещении в недоступном для детей месте.

В Для безопасности рекомендуется после настройки устройства изменить логин и пароль Admin на другие, и 
установить собственные имя сети (SSID) и пароль к беспроводной сети Wi-Fi.
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Гарантийная информация

Отдельный гарантийный талон не входит в комплектацию.

Компания TP-LINK передает обязательства по гарантийному обслуживанию в течение действия гарантийного 
срока Продавцу. По поводу гарантийного обслуживания в течение одного года с даты покупки оборудования 
Покупатель обращается к Продавцу.

Гарантийные условия не распространяются на дефекты оборудования, возникшие вследствие: невыполнения 
пользователем правил хранения и эксплуатации, инструкций и рекомендаций, использования устройства не 
по назначению, аварийного отключения электроэнергии, скачков напряжения, пожара, наводнения, аварий, 
действий третьих лиц или других факторов, которые находятся вне контроля Компании TP-LINK и Продавца 
Оборудования.
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