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 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: AP4تندا  )روتر( برای کانفیگ مودم

 .به آن متصل شوید LANمودم را روشن کرده و از طریق وای فای یا کابل  -1

ر ، اما دشودمیباز  مرورگرر صورت استفاده برای اولین بار به طور پیش فرض صفحه پیکربندی مودم در د -2

وارد صفحه در نوار آدرس مرورگر  192.168.0.254یا  192.168.0.1ن آدرس توشنصورت باز نشدن خودکار با 

 خواهید شد.مودم  الگین

 

است وارد صفحه تنظیمات  adminه صورت پیش فرض هر دوی آنها ارد کردن نام کاربری و کلمه عبور که ببا و -3

 مودم خواهید شد.

 

http://www.satia.co/
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                                                                                                                      Satia.co –اینترنت پرسرعت ساتیا 

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

 

را انتخاب و سپس روی  Client + APشده و در این قسمت  Quick Setupوارد بخش از ستون سمت چپ  -4

 کلیک کنید. Nextدکمه 

 

 کلیک کنید. Nextسپس روی  انتخاب نمایید. قویترین آنتن را را فعال و Scanهمانند تصویر گزینه  -5
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گزینه  Encryption Type از و WPA-PSK & WPA2-PSKگزینه  Security Modeدر صفحه جدید از  -6

TKIP & AES  را انتخاب و در بخشKey  با کلیک روی دکمه  را وارد نمایید.دل )آنتن( کلمه عبورNext  وارد

 بخش رمزگذاری وای فای خواهید شد.

 

وای فای مودم را تغییر دهید. برای رمزگذاری روی وای فای مودم  نام SSIDتوانید در بخش در این صفحه می -7

کلمه عبور  WiFi Passwordو از بخش  قرار داده WPA-PSKرا روی  Security Modeنیز در همین صفحه 

 رسید.به مراحل نهایی کانفیگ مودم می Nextدر انتها با انتخاب  وای فای خود را تنظیم نمایید.
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 شما به اینترنت است.شود که حاکی از اتصال مودم آدرس آی پی به شما نمایش داده میاین مرحله در  -8

 

 شود.تنظیمات اعمال و مودم شما ری استارت می Saveدر صفحه آخر با کلیک روی دکمه  -9
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