
Opsætning af D-Link routere
Et par forskellige guides til opsætning af de fleste D-Link routere. De er alle af
finde på D-Links FTP også.
De er alle step by step guider.
Specielt 7'eren er der mange der spørger til generelt her på eksperten.
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1. Hvordan man resetter routeren tilbage til standard instilninger.
ftp://ftp.dlink.dk/Products/FAQ/DIR-xxx-How_do_I_reset_my_router_dk.pdf

2. Hvordan man sætter trådløs sikkerhed på routeren, uden brug af medfølgende CD. Kan også bruges hvis
man har glemt koden.
ftp://ftp.dlink.dk/Products/FAQ/DIR-xxx-How_do_I_set_a_wireless_security_key_on_my_router_dk.pdf

3. Hvordan man sætter admin HW kode på routeren
ftp://ftp.dlink.dk/Products/FAQ/DIR-xxx-How_do_I_set_an_administrative_password_on_my_router_dk.pdf

4. Hvordan man sætter routeren op uden brug af medfølgende CD.
ftp://ftp.dlink.dk/Products/FAQ/DIR-xxx-How_do_I_setup_the_router_without_the_CD_dk.pdf

5. Hvordan man opdatere firmware på routeren.
ftp://ftp.dlink.dk/Products/FAQ/DIR-xxx-How_do_I_update_the_firmware_so_the_router_get_the_latest_updat
es_and_functions_dk.pdf

6. Forslag til hvad der kan være galt, når man ikke kan komme på trådløst.
ftp://ftp.dlink.dk/Products/FAQ/DIR-xxx-No_wireless_connection_dk.pdf

7. Hvis man har 2 routere, kan man med fordel sætte nr. 2 router op som trådløs switch.
ftp://ftp.dlink.dk/Products/FAQ/Standard_setup_af_N_draft_routere_som_AP.pdf
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Alle kan lave en guide, når man bare smider links fra nettet...
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Det har du ret i. Men det gør dem da ikke mindre relevante.
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Det er jo ikke det meningen med guides er.
Det er meningen man laver arbejdet selv, og ikke bare linker.
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1. Hvem siger, at det ikke er mig som har lavet dem ?
2. De dækker stadig de fleste spørgsmål der på området !

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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1. De ligger på dlinks domæne, så nej du har vist ikke lavet dem.
2. Alle kan læse en manual.
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1. jo
2. ikke manualer, men step by step guies.
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Fin guide. Jeg kan sagtens bruge den. Tak til opretter og tak til google.


