
Instrukcja szybkiej konfiguracji routera ADSL firmy ASUS na przykładzie usługi 
Neostrada TP.

Przed dokonaniem konfiguracji sugerujemy przywrócić ustawienia fabryczne routera.

Przywrócenie ustawień fabrycznych wykonuje się przez przytrzymanie przycisku RESET przez około 10 sekund. 
UWAGA: Router podczas tej operacji musi być podłączony do zasilania i włączony.

Po dokonaniu resetu należy podłączyć router do komputera kabelkiem LAN (wtyczka RJ45), jeden koniec kabla 
musi być podłączony do karty sieciowej komputera drugi to jednego z 4 portów LAN w routerze. 
UWAGA: Nie zalecamy wykonania konfiguracji routera przez WiFi.

Po wykonaniu prawidłowych połączeń i uruchomieniu systemu operacyjnego należy otworzyć przeglądarkę 
(zalecany Internet Explorer, korzystanie z innych przeglądarek może spowodować błedy w przesyłaniu danych lub 
wyświetlaniu zawartości menu konfiguracyjnego) i wpisać adres routera w polu adresu strony, adres routera to 
192.168.1.1

Gdy pojawi się okno proszące o podanie nazwy użytkownika (username) i hasła (password) proszę wpisać w oba 
pola słowo „admin” i naciśnąc OK. Po tej czynności powinna się wyswietlić strona konfiguracyjna routera.



Proszę kliknąć na „Przejdź do ustawień manualnych” (Manual Setting)



Proszę wybrać kraj (country) jako „Not List” oraz dostawca usług internetowych (ISP) jako „Not List”

Wartość VPI to 0
Wartość VCI to 35

Proszę kliknąć „Next” (Następne)



Proszę wybrać typ połączenia PPP over ATM (PPPoA)

Tryb enkapsulacji VC/MUX

Proszę kliknąć „Następne” (Next)



Nazwa użytkownika : pełna nazwa podana przez dostawcę usług internetowych z uwzględnieniem @  oraz domeny 
na przykład dla neostrady „użytkownik@neostrada.pl”

W polu hasło proszę wpisać ciąg znaków dostarczony przez dostawcę usług internetowych. Istotne jest rozróżnienie 
małych i wielkich liter.

Proszę kliknąć „Następne” (Next)



Następne okno to podsumowanie ustawień WAN

Proszę kliknąć Zapisz / Uruchom ponownie.



Zapisywanie i ładowanie ponowne jest przedstawione procentowo, gdy proces dojdzie do 100% router będzie 
gotowy do pracy. Po ukończeniu proszę podłączyć linie telefoniczną do routera i pozwolić routerowi uzyskać 
synchronizację z linią ADSL oraz uzyskać autoryzację w usłudze  (czas około 2 – 5 min przy pierwszym uruchomieniu). 


