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Visão traseira 

Passo 1 Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-868L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro de MAC Address 

DIR-600 
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DIR-600 
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Procedimentos para configuração do Filtro de MAC Address 
 
1- Para realizar o procedimento de configuração do Filtro de MAC Address você deve estar conectado via cabo 
Ethernet à porta LAN do DIR-600 e este deve estar ligado a energia. 

 

 
 
 
Obs.: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet. 

http://www.dlink.com.br/
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2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços 
http://192.168.0.1 e tecle Enter. 
 

 
 
Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração.  
 

 
O usuário e senha padrão do equipamento são: 
 

 
Nome de Usuário: Admin 
Senha: (deixe em branco) 
Confirme os caracteres no campo Below 

 
Clique em Login. 
 

http://www.dlink.com.br/
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3- Antes de iniciar a configuração de MAC Filter e caso você deseje que as regras que forem criadas funcionem em 

horários específicos é necessário que seja configurado o Time (Horário) do equipamento. Caso queira criar regras para 

que funcionem “sempre” pule para o passo 5. Clique em Setup na parte superior e Time and Date ao lado esquerdo da 

página de configuração. Existem duas maneiras de configurar o horário do DIR-600 

 

Em Time and Date Configuration, a opção de Time Zone selecione a opção que faz referência ao Brasil neste exemplo 
(GMT-03:00) Brasília, deixe selecionada a opção Automatically synchronize D-Link´s Internet time server e clique no 
botão Update Now e o roteador irá sincronizar com o servidor da D-Link automaticamente, agora basta clicar no botão 
Save Settings. 

 
Obs: para esta opção funcionar é necessário que já esteja configurado o acesso à internet do DIR-600.  

http://www.dlink.com.br/
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4- Ou você pode fazer manualmente, neste caso não precisa de acesso à internet. 
 

 
 

Em Time and Date Configuration, a opção de Time Zone selecione a opção que faz referência ao Brasil neste exemplo 
(GMT-03:00) Brasília, deixe desmarcada a opção Automatically synchronize D-Link´s Internet time server, em Set The 
Time And Date Manually insira manualmente ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, agora basta clicar no botão Save 
Settings. Obs. Ao clicar no botão Sync. your computer´s time settings o roteador incorpora o horário do relógio de seu 
computador e a opção Enable Daylight Saving deve ser habilitada se sua região estiver sobre horário de verão.  

 

http://www.dlink.com.br/
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5- Clique na guia Advanced na parte superior e MAC Filter ao lado esquerdo da página de configuração.  
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6- Em Configure MAC Filtering below você seleciona a ação da regra:  

Turn MAC Filtering OFF: Desabilita a função das regras  

Turn MAC Filtering ON and ALLOW Computers listed to access the network: Todos os computadores serão bloqueados 

e serão liberados apenas aqueles que você criar a regra, neste caso 24 regras no máximo que o equipamento suporta. 

Turn MAC Filtering ON and DENY Computers listed to access the network: Todos os computadores serão liberados e 

serão bloqueados apenas aqueles que você criar a regra, neste caso 24 regras no máximo que o equipamento suporta.   

 

Como exemplo criaremos uma regra para bloquear um computador da rede, em Configure MAC Filtering below: 

selecione Turn MAC Filtering ON and DENY Computers listed to access the network, clique na seta em DHCP Client 

http://www.dlink.com.br/
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List e você verá o nome de todos os computadores da rede que estão conectados no DIR- 600 neste exemplo ele lista o 

computador com o nome de lab-est02.  

 

7- Agora clique no botão com as setas para esquerda << e o campo MAC Address será preenchido com o MAC 

Address do computador, selecione o check box e clique em Save Settings para salvar as configurações.  

Caso deseje configurar determinados dias e/ou horários para que as regras vigorem siga o passo 8 antes de clicar em 

Save Settings.  

 

http://www.dlink.com.br/
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8- Clique sobre New Schedule.  
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É neste local que você deve configurar os dias e/ou horários em que a regra deve vigorar. Seguindo as seguintes 
instruções.  
 
Passo 1 Neste campo deve ser colocado um nome para a regra.  
Passo 2 Neste campo você tem duas opções selecionar All Week (semana inteira), ou Select Days (selecionando está 
opção você deve configurar em quais dias a regra deve vigorar).  
Passo 3 Neste campo você deve selecionar quais os dias em que a regra deve vigorar (Sun = Domingo, Mon = 
Segunda-feira, Tue = Terça-feira, Wed = Quarta-feira, Thu = Quinta-feira, Fri = Sexta-feira e Sat = Sábado).  
Passo 4 Este campo só fica disponível caso tenha sido selecionada a opção Select Days 4- Marcando este campo a 
regra ficará em vigor durante as 24 horas dos dias selecionados.  
Passo 5 Neste campo você deve selecionar a hora de início e de fim que a regra deve ficar em vigor.  
Passo 6 Este campo só fica disponível caso não tenha sido selecionada a opção All Day – 24 hrs.  
Passo 7 Clique em Save Settings.  
Passo 8 Neste campo ficarão as regras salvas  
 

http://www.dlink.com.br/
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Suporte Técnico 

www.dlink.com.br/suporte 

http://www.dlink.com.br/
http://www.dlink.com.br/suporte
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