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Visão traseira 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração de Internet - Modo IP Estático 

DIR-600 
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DIR-600 
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Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Estático 
 

1- Para realizar o procedimento de configuração em Modo Static IP o computador deve estar conectado via cabo 
Ethernet em uma das portas LAN do DIR-600 e o seu Cable Modem ou Modem ADSL em modo Router* conectado na 
Porta Internet do Roteador DIR-600. 

 
*Para que o Roteador DIR-600 navegue na Internet utilizando a configuração em modo Static IP Address, o modem ADSL deve estar 
configurado em modo PPPoE. Para saber se o seu modem utiliza essa configuração basta verificar se o acesso à internet é direto sem 
necessidade de usar um discador.  
 
 
Obs.: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet. 

http://www.dlink.com.br/
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2- Acesse agora a página de configuração do Roteador. Abra o Internet Explorer e 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/
http://192.168.0.1/


 
 

          

5 

Acesse      www.dlink.com.br 

3- Com a tela de configuração aberta clique no botão Internet Setup localizado à esquerda da página e logo em 

seguida no botão Manual Internet Connection Setup no final da tela.  
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4- Em seguida vai abrir a tela de configuração manual de Internet.  

No campo Access Point Mode deixe a opção Enable Access Point Mode desmarcada. E no campo My Internet 

Connection is: selecione a opção Static IP. 

 

http://www.dlink.com.br/
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5- Para configurar em modo Static IP Address você deve possuir os endereços de IP de WAN, Máscara, Gateway, 

DNS primário e secundário da operadora de Internet.  

 

IP Address: Digite o endereço IP(ex: 200.89.100.138)  
Subnet Mask: Digite a máscara de sub-rede(ex: 255.255.255.0)  
ISP Gateway Address: Digite o IP do Gateway Padrão(ex: 200.89.100.1)  
Primary DNS Address: Digite o DNS Primário(ex: 200.204.0.10)  
Secondary DNS Address: Digite o DNS Secundário(ex: 200.204.0.138)  
 
Se a sua conexão necessita de MAC Address cadastrado, digite-o nos campos MAC Address ou caso não necessite 
apenas clique no botão Clone MAC Address.  
Em seguida clique no botão Save Settings para salvar as configurações.  
Confirme o acesso à internet acessando um site de sua preferência.  

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

www.dlink.com.br/suporte 

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