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 :دیانجام ده بیرا به ترت ریمراحل ز DIR 615مدل  نکیل یمودم د یکربندیپ یراب

 فرض شیآدرس پ قیآن از دست رفت از طر گیکانف ایشد  ستیمودم شما ر یلیبه هر دل اگر

 192.168.0.1 ای 192.168.1.1آدرس  نیها ا. در اغلب مودمدیمودم شو یکربندیپ طیوارد مح

 است.
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اما اگر  د،یمرحله ندار نیبه انجام ا یازیشده باشد ن ستیاگر مودم شما ر نیبعد از الگ -1

 نهیگز نی. با انتخاب ادیکن کیکل Initial Configuration نهیگز یرفته بود رو نیاز ب گیکانف

 .دیشویمودم م یکربندیوارد مراحل پ

 

 Continueو سپس  Yesو  Start یهادکمه بیبه ترت ریز ریمانند تصاو یدر سه مرحله بعد -2

 .دییرا انتخاب نما

http://www.satia.co/
https://www.satia.co/modem/


                                                                                                                      Satia.co –اینترنت پرسرعت ساتیا 

 satia.co/modemرا در سایت ساتیا ببینید  LTE-TDو  ADSLهای راهنمای کامل مودم

 

 

 

http://www.satia.co/
https://www.satia.co/modem/


                                                                                                                      Satia.co –اینترنت پرسرعت ساتیا 

 satia.co/modemرا در سایت ساتیا ببینید  LTE-TDو  ADSLهای راهنمای کامل مودم

 

 

 Work Modeو از بخش  Wi-Fi نهیگز Connection Methodاز قسمت  دیدر صفحه جد -3

 .دیکن کیکل Nextدکمه  ی. در انتها رودیرا انتخاب کن WISP Repeater نهیگز
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خاب آنتن را انت نیتریقو ست،ی. با توجه به لشودیروستا انجام م یهاام اسکن دکلگ نیدر ا -4

 .دییو کلمه عبور )رمز( آن را وارد نما

 

را انتخاب  Nextصفحه  یانتخاب کرده و در انتها ریحال نام مودم و کلمه عبور را مطابق تصو -5

 .دیکن
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 کیرا کل Nextدکمه  یرو ها،نهیگز کیبدون زدن ت یدر هر دو مرحله بعد ریهمانند تصاو -6

 .دیمودم برس یکربندیرمز پ رییکرده تا به مرحله تغ
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با  .دیکن میمودم تنظ یکربندیپ طیمح یبرا یدیمرحله الزم است تا کلمه عبور جد نیدر ا -7

 .دیکن کیکل Nextدکمه  یرو دیوارد کردن کلمه عبور جد

 

اعمال و  راتییتا تغ دیکن کیکل Applyدکمه  یمودم رو گیصفحه کانف دنیدر گام آخر با د -8

 .مودم کامل شود یکربندیپ
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