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LTE MOBILE ROUTER  
DWR-932

USB КАБЕЛ
ТИП MICRO A

НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА
БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ

1. Поставете SIM картата в слота за SIM карти със златните контакти
нагоре, както е показано.

2. Свържете USB кабела към USB порта на рутера и захранващия 
адаптер или към компютър, за да заредите батерията.

Ако някой от тези компоненти липсва, свържете се с 
продавача.

СЪДЪРЖАНИЕ

USB ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР
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РЕЖИМ 4G
БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ

1. Свържете DWR-932 към вашия компютър с USB кабел.

2. Отворете уеб браузър и въведете 192.168.0.1 за да влезете в  
конфигурационния интерфейс на устройството. Настройките 
по подразбиране са: потребителско име: admin, парола: 
оставете полето празно. 

InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for 
DWR-932 USB Modem

РЕЖИМ РУТЕР
БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ

1. Използвайте безжичния адаптер на компютъра за да се свържете  
към dlink_DWR-932_xxxx безжичната мрежа. Паролата е 
xxxxxxxxxx и се намира на задния панел на устройството. 

2. Отворете уеб браузър и въведете 192.168.0.1 за да влезете в   
конфигурационния интерфейс на устройството. Настройките 
по подразбиране са: потребителско име: admin, парола: 
оставете полето празно. 
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ПРОБЛЕМИ С КОНФИГУРИРАНЕТО И ИНСТАЛАЦИЯТА

1. ЗАЩО НЕ МОГА ДА ПОЛЗВАМ МОБИЛНА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА?

2. ИМАМ ПРОБЛЕМ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА DWR-932 НА MAC.
Ако свържете DWR-932 към различен USB порт който първоначално не сте използвали, 
трябва да преинсталирате драйверите. 

Уверете се , че SIM картата е сложена правилно, и че поддържа 4G/3G услуга. Също 
така, проверете дали антивирусния софтуер който използвате, не е блокирал вашата 
връзка.



DWR-932 5

Български

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

На сайта на D-Link е достъпна цялата информация за продукта, както и най-
новите софтуерни ъпдейти.

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната 
информация:

    - Модел и номер на продукта (например DWR-932)
  - Версия на хардуера 
   - Сериен номер  (s/n)

  www.dlink.com

 Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да 
бъде намерена на: www.polycomp.bg



WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password
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