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Greito diegimo instrukcija 

Daugiau informacijos 
tel. 19900  

Belaidžio interneto maršrutizatorius  
„D-Link“ DIR-615 K2 

Slaptažodžio suvedimas ir naršymas internete 

• Jūsų belaidis internetas yra apsaugotas slaptažodžiu, kad tik Jūs 
galėtumėte prisijungti. 

• Ant dėžutės ir ant įrenginio apatinės sienelės rasite įrenginio serijos 
numerį (S/N). 

• Šis numeris ir yra Jūsų belaidžio namų tinklo slaptažodis („Network 
key“). Įveskite jį į abu šios lentelės laukus. Jei naudojatės „Windows 
Vista“ ar vėlesne operacine sistema, slaptažodį įvesti reikės tik vieną 
kartą. 
 

• Jei viską atlikote teisingai, po keliolikos sekundžių galėsite jungtis 
prie interneto. Smagaus naršymo! 

Dažniausiai pasitaikančios klaidos 

S/N: PW1234567890 

• Neteisingai sujungti laidai. Įsitinkite, kad visi laidai yra tinkamai 
sujungti ir kad įrenginys yra įjungtas. Veikiančio maršrutizatoriaus 
šviesos indikatoriai turi degti. 

 

• Bandoma jungtis ne prie savo tinklo. Patikrinkite įrenginio 
identifikacinį numerį (MAC ID) ir junkitės prie tinklo „Cgates_****“ 
(**** - paskutiniai 4 MAC ID skaičiai. 

 

• Neteisingai įvestas tinklo slaptažodis. Jūsų slaptažodis yra įrenginio 
serijos numeris. Jį rasite ant pakuotės ir maršrutizatoriaus korpuso. 
 

• Jei vis tiek Jūsų belaidis internetas neveikia, kreipkitės į „Cgates“ 
klientų aptaranavimo specialistus tel. 19900 
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Pakuotės turinys 

• Belaidžio interneto maršrutizatorius 
• El. maitinimo adapteris 
• Tinklo (eterneto) UTP kabelis 
• Instrukcijos lietuvių, anglų kalbomis 

Įrenginio paruošimas darbui 

• Įjunkite įrenginį į elektros tinklą (1). 
• Įspauskite On/Off mygtuką (2). 
• Savo interneto kabalį įjunkite į geltoną prievadą INTERNET (3). 
• LAN prievadai (4) yra skirti prijungti papildomus kompiuterius. 

4 3 2 1 

Įrenginio registracija 

• Ant dėžutės ir ant įrenginio apatinės sienelės rasite lipduką su 
įrenginio identifikaciniu numeriu (MAC ID). 

• Paskambinkite „Cgates“ klientų telefonu 19900 ir konsultantui 
nurodykite savo adresą bei įrenginio identifikacinį numerį. 

Belaidis ryšys su Jūsų kompiuteriu 

• Įjunkite kompiuterį ir palaukite kol užsikraus operacinė sistema. 
• Windows aplinkoje Paspauskite „Start“, pasirinkite „My Network 

Places“. Atlikite 3 žemiau nurodytus veiksmus.   
 

• Paspauskite „Connect“ 

2. Spauskite:  
„Wireless Network Connetion“  

3. Spauskite:  
„View Wireless Networks“  

1. Spauskite:  
„View network connections“  

• Atlikę šiuos veiksmus pamatysite belaidžio interneto tinklus, kurių 
signalas pasiekia Jūsų kompiuterį. 

• Pasirinkite savo belaidžio interneto tinklą. Jo pavadinimas yra 
„Cgates_****“ (vietoje **** yra paskutiniai 4 Jūsų įrenginio 
identifikacinio numerio MAC ID skaičiai). Pvz.: „Cgates_8782“ 


