Конфигуриране на рутер Buffalo Wireless-G 125*
1. Свържете кабела за широколентовата връзка с Вестител за WAN порта на рутера
/портът, който е най близо до захранващия кабел/.
Свържете с белият плосък кабел LAN интерфейса на компютъра и който и да е LAN
портовете на рутера /някой от означените с 1, 2, 3 или 4/
Отворете любимият си браузър и в адресното поле въведете 192.168.11.1
За User Name въведете root, а полето Password оставете празно
Щракнете върху бутона Advanced

2. В лявото поле изберете WAN Config
Изберете Use PPPoE Client
Въведете DNS сърърите на Вестител, след което щракнете върху click here за да
въведете PPPoE настройките.
Ако желаете да достигате web интерфейса на рутера отвън, е добре да въведете
стойност в полето Port Number for WEB Configuration /примерно 54321/

3. Въведете настройките, така както е показано на илюстрацията. Използвайте
потребителското име и паролата от протокола за стартиране на услугата.
ВНИМАНИЕ: Буквите в потребителското име са главни.
В Connection Type изберете Continuous Connection;
В Disconnect Flag изберете Whek WAN Communication Stops;
В Idle Time променете стойността на „0“;
Сложете отметка на Enable срещу Keep Alive
Щракнете върху бутона Add

Ако няма да използвате безжичната връзка можете да пропуснете т.т 4, 5 и 6. Отидете
направо на т.7.

4. В лявото поле щракнете върху Wireless Config
Премахнете отметката от полето Enable срещу AOSS Button on yhe Air Station Unit
Натиснете Apply.

5. В Wireless Config щракнете върху Basic
В полето FrameBursting променете стойността от 125* High Speed Mode на
FrameBursting или Do Not Use, освен ако не разполагате с безжична LAN карта, която
поддържа режима.
По желание можете да въведете някакво име в полето SSID Use, за да можете да
различавате Вашия рутер от други подобни в същата област.
Можете да експериментирате със стойностите в полето Output Power. Оставете го на
най-ниската възможна стойност при която имате добра връзка. Така ще намалите
възможността съседите да правят опити да се „закачат“ за вашия рутер.

6. В Wireless Config щракнете върху Security
Проверете какъв вид криптиране поддържа вашата Wireless LAN карта и изберете
съответната опция. За предпочитане е да изберете AES WPA PSK. Въведете лесно
запомняща се фраза, която не може да бъде отгатната лесно от трети лица.

Имайте предвид, че ако безжичната връзка между Вашия компютър и рутер не е
криптирана, то всеки, който е в обхват може с малко усилия да проследи какво
правите, да прихване пароли за ел.поща, интернет банкиране и др. При всички случаи,
ако извършвате интерент банкиране или разплащания с кредитни карти е добре да
избягвате безжичните връзки.
7. Въведете администраторска парола. В противен случай всеки, който е в обхват, може
да влезе и да промени настройките на Вашия рутер.

