
 

 

Kaip atnaujinti programinę įrangą D-LINK 

belaidžio interneto skirstytuvui (routeriui) 

 

Šis programinės įrangos atnaujinimo pavyzdys pateikiamas „D-Link DI/DIR" serijų įrenginiams. Kitos įrangos 
atnaujinimo procedūra gali šiek tiek skirtis, bet esmė lieka ta pati. 

Gamintojas griežtai reikalauja, kad kompiuteris būtų prijungtas prie belaidžio interneto skirstytuvo (toliau - routerio) 

su laidu: routerio mėlynas laidas (portas) jungiamas į kompiuterio interneto lizdą. 

1 žingsnis. Įrenginio apačioje esančioje etiketėje suraskite tikslų turimo D-Link įrenginio modelį (paveikslėlyje – DIR-
615) ir H/W versiją (paveikslėlyje – H/W: E4): 

       

2 žingsnis. Interneto naršyklėje (pavyzdyje naudosime „Internet Explorer“) atidarykite ftp.dlink.ru ir suraskite 

įrenginio, kuriam norite atnaujinti programinę įrangą, grupę (pvz. „Router“). Grupės aplanke suraskite savo turimą 
modelį ir atidarykite aplanką „Firmware“. Ten rasite Jūsų įrenginiui skirtas FW bylas (failus), gali prireikti ir papildomai 

pasirinkti HW versiją. Pasirinkę naujausią versiją, išsaugokite ją savo kompiuteryje, pvz. darbalaukyje („Desktop“). 

ftp.dlink.ru -> pub -> Router -> DIR615 -> Firmware -> RevE 

 

ftp://ftp.dlink.ru/


 

3 žingsnis. Prisijunkite prie įrenginio su naršykle adresu 192.168.0.1 „Admin“ vartotoju: standartinis slaptažodis – 

tuščias laukelis, arba toks, kokį Jūs nustatėte, kai konfigūravote routerį pirmą kartą. Jei neatsimenate slaptažodžio, 
arba nepavyksta prisijungti prie 192.168.0.1, atstatykite gamyklinius parametrus – iš kitos routerio pusės yra maža 

skylutė, į kurią įkišę dantų krapštuką ir juo paspaudę viduje esantį mygtuką bei palaikę apie 30 sekundžių, perkrausite 

routerį. Kai routerio priekyje esančios lemputės žybtelės, tai reikš, kad jis visiškai persikrovė. Toliau pakartokite 
prisijungimą „Admin“ vartotoju su tuščiu slaptažodžio laukeliu. Perkrovus routerį galėjo pasikeisti MAC adresas. Tokiu 

atveju reikės atlikti 6 žingsnį.  

 

 

4 žingsnis. Atsidarykite programinės įrangos atnaujinimo langą (Tools/Maitenance -> Firmware), nurodykite naują 

FW failą (kurį išsaugojote savo kompiuteryje iš ftp.dlink.ru ) ir, paspaudę „Upload“, laukite, kol programinė įranga 
persirašys ir pasileis iš 

naujo. Jokiu būdu 
neišjunkite įrenginio iš 

elektros tinklo. 

 

 



 

5 žingsnis. Palaukite kelias minutes(~5min.), kol routeris persikraus ir pradės normaliai veikti, tada patikrinkite, ar 

Jūsų kompiuteryje tvarkingai veikia internetas: Atidarykite su naršykle bet kokį interneto puslapį, pvz. www.delfi.lt Jei 
atsidaro, viską atlikote teisingai ir daugiau nieko daryti nereikia, jei neatsidaro – perkraunant galėjo pasikeisti MAC 

adresas. Tokiu atveju reikės atlikti 6 žingsnį.   

6 žingsnis. Paskambinkite į mūsų skambučių centrą numeriu 19900 ir paprašykite, kad konsultantas (-ė) padiktuotu 

Jūsų MAC adresą, užregistruotą mūsų sistemoje, ir įrašykite jį į „MAC Address“ laukelį routerio konfigūracijos lange 
Setup -> Internet(WAN) -> Manual Internet Connection Setup -> …. 

 

… -> DHCP lentelėje -> „MAC Address“ laukelis, ir paspauskite viršuje esantį „Save Settings“ mygtuką.  

        

Sveikiname! Jūs ką tik sėkmingai atlikote D-link routerio programinės įrangos atnaujinimą. 

Kilus nenumatytiems klausimams, skambinkite į „Cgates“ klientų aptarnavimo centrą numeriu 19900 

http://www.delfi.lt/

