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مربوط به آن هستند. در  یمودم وجود دارند که هر کدام نشان دهنده عملکرد یرو ییهاچراغ

 :شوندیم ریچراغ ها شامل موارد ز نیا BL-WR450H نکیل یمودم ال ب

 .چراغ دستگاه به برق متصل است نیبا روشن بودن ا:  Power چراغ

 .خط تلفن شماست یرو ADSL سیوجود سرو انگریدر صورت ثابت روشن بودن، نما: :ADSL چراغ

چراغ روشن خواهد  نیا نترنتیمودم و اتصال مودم به ا حیصح میدر صورت تنظ: Internet چراغ

 .شد

 .مودم شماست یفا یفعال بودن قسمت وا انگرینما: Wireless چراغ

 .به مودم است LAN کابل قیدستگاه از طر کیاتصال  انگرینما: LAN چراغ
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 BL-WR450H  نکیل یمودم ال ب یهاو دکمه هاپورت

 

POWER :اتصال آداپتور برق 

ON/OFF :دکمه روش و خاموش کردن 

Wi-Fi :دستگاه رلسیروشن و خاموش کردن وا 

RESET :کردن مودم ستیدکمه ر 

LAN :وتریکامپ یاتصال کابل شبکه برا 

ADSL :اتصال به خط تلفن 
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 :دیانجام ده بیرا به ترت ریمراحل ز LB-Link BL-WR450H ( مودمیکربندی)پ گیکانف یبرا

 

کابل شبکه با باز کردن مرورگر،  ای Wi-Fi قیدر گام نخست پس از اتصال به مودم از طر -1

و کلمه  ی( را وارد کرده و سپس با وارد کردن نام کاربر192.168.16.1مودم ) یآدرس ورود

 نییشدن مودم پنجره مربوط به تع ستی. اما در صورت ردیمودم شو یکربندیپ طیعبور وارد مح

 .دیمودم انتخاب کن یبرا یاراکترک 8 یبیرمز ترک کی یستیباز خواهد شد که با زرم رییتغ ای

 

 WISP به حالت رییتغ شنهادیپنجره مربوط به پ ستیبه مودم متصل ن یاچون کابل شبکه -2

 .دیکن کیکل Switch دکمه یقسمت رو نیکه در ا شودیم انینما
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 نیتریها قوآن نیکه در ب میکنیموجود را مشاهده م رلسیوا یهاشبکه ستیدر گام سوم ل -3

 .دییدکل را انتخاب کرده و سپس کلمه عبور)رمز( دکل را وارد نما

 

. دیکنیو کلمه عبور خود را وارد م یرا انتخاب کرده و نام کاربر PPPOE نهیقسمت گز نیدر ا -4

 .دیریتماس بگ یبانیو کلمه عبور با پشت ینام کاربر یدر صورت فراموش
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کلمه عبور  زین Password و در قسمت رلسیه وانام دلخواه شبک SSID در گام آخر در قسمت -5

 .دییمدنظر خود را وارد نما

 

استارت  یشده و پس از ر رهیمودم ذخ یکربندیو پ راتییتغ Apply دکمه یرو کیبا کل تاینها -6

 .رسدیم انیمودم به پا ماتیشدن خودکار، کار تنظ
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