
 

 

TP-Link Archer C20 WiFi maršruto parinktuvo slaptažodžio keitimo 

instrukcija 

1. Tam, kad naršyklėje prisijungtumėte prie maršruto parinktuvo valdymo panelės: 

• Prijunkite kompiuterį laidu prie vieno iš maršruto parinktuvo Ethernet (LAN) prievadų (jeigu 

neturite tokios galimybės, galite bandyti atlikti žingsnius naudojant belaidį ryšį). 

 

pav. 1 Maršruto parinktuvo Ethernet prievadai 

• Interneto naršyklės adreso laukelyje įveskite adresą 192.168.0.1 arba (tik tuo atveju, jeigu netinka 

pirmasis ir nebuvo pakeista kitokiu) 192.168.1.1 

 

pav. 2 Prisijungimas prie maršrutizatoriaus valdymo panelės interneto naršyklėje 

  



 

 
 

2.   Prisijungimui įveskite naudotojo vardą „username“ ir slaptažodį „password“. Jeigu anksčiau šių 

duomenų nekeitėte, vietoje „username“ įveskite „admin“, vietoje „password“ taip pat įveskite „admin“. 

 

pav. 3 Naudotojo vardo ir slaptažodžio įvedimas 

3. Bevielio tinklo slaptažodžiui pakeisti, maršrutizatoriaus valdymo aplinkoje pasirinkite skiltį „Wireless 2.4 

GHz“ ir „Wireless security“: 

• Atkreipkite dėmesį, kad būtų įgalintas rekomenduojamas WPA/WPA2 – Personal šifravimo 

mechanizmas su AES šifravimo algoritmu; 

• Įveskite naują, saugų slaptažodį1 skiltyje „Wireless Password“. Jeigu nesugalvojate saugaus 

slaptažodžio patys, galite pasinaudoti https://passwordsgenerator.net/ įrankio pagalba. 

• Slaptažodį nustatykite ir 2.4 GHz, ir 5 GHz dažnių diapazonų nustatymuose; 

• Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką. 

 

pav. 4 Bevielio tinklo slaptažodžio pakeitimas 

  

 
1 Daugiau informacijos https://www.nksc.lt/doc/biuleteniai/NKSC_Slaptazodziu_saugumo_biuletenis.pdf 
 

https://passwordsgenerator.net/


 

 
 

4. Prisijungimui prie maršrutizatoriaus valdymo panelės naudotojo vardo ir slaptažodžio pakeitimui 

pasirinkite skiltį „System tools“ ir „Administration“. 

• Įveskite seną slaptažodį „admin“ skiltyje „Old password“; 

• Įveskite naują naudotojo vardą skiltyje „New User Name“; 

• Įveskite naują saugų slaptažodį skiltyje „New Password“; 

• Pakartokite naują slaptažodį skiltyje „Confirm password“; 

• Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką. 

 

pav. 5 Maršrutizatoriaus valdymo panelės naudotojo vardo ir slaptažodžio keitimas 

5. Išjunkite ir įjunkite maršrutizatorių. 

6. Užsikrovus maršrutizatoriui prie jo valdymo panelės ateityje galėsite prisijungti naudojant naują naudotojo 

vardą ir slaptažodį. 

7. Tam, kad prisijungtumėte prie bevielio tinklo naudojant naują slaptažodį, turite pamiršti (angl. forget) prieš 

tai naudotus bevielio tinklo prisijungimus savo kompiuteryje arba išmaniajame telefone: 

• Paspauskite ant naudojamo bevielio tinklo pavadinimo dešiniuoju pelės mygtuku ir 

pasirinkite „Pamiršti“, „Pamiršti tinklą“ arba „Forget“, „Forget network“. 



 

 

 

 

pav. 6 Pamiršti tinklą 

8. Atlikus veiksmus galite prisijungti prie savo bevielio tinklo iš naujo naudojant naują slaptažodį. 

 

Iškilus papildomiems klausimams, kreipkitės telefonu 19123 arba el. paštu info@init.lt  

 

Malonaus laisvalaikio su INIT! 
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