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 :دیانجام ده بیرا به ترت ریمراحل ز  2790Uمدل  نکیل یمودم د یکربندیپ یبرا

 .دیمودم شو نیوارد صفحه الگ 192.168.1.1مرورگر خود را باز کرده و با نوشتن آدرس   -1

مودم  یکربندیپ طیوارد مح (هستند admin هر دو شفرضیبه صورت پ)و کلمه عبور یبا وارد کردن نام کاربر -2

 .دیشو

 

 یکربندیپ ندیتا فرآ دیکن کیکل Setup Wizard دکمه یرا انتخاب و رو Setup پس از ورود، تب )زبانه( -3

 .مودم آغاز شود
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 .مودم شما انجام خواهد شد گیرو کانف شیمرحله پ 5با انجام  -4

 

 یزمان منطقه ریمنظور همانند تصو نی. به ادیینما میو ساعت مودم را تنظ خیگام الزم است تا تار نیدر نخست -5

 ی. سپس رودیرا بزن Automatically adjust clock for daylight saving changes کیرا تهران و ت

 .دیکن کیکل Next دکمه

 

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

 

 سمتدر ق نترنتی. ابتدا نوع ادیمربوط به آن را وارد کن ماتیو تنظ نترنتینوع ا یستیبا دیدر صفحه جد  -6

WAN Access Type  را DSL در دیرا انجام ده ماتیتنظ ر،یمطابق تصو یبعد یها. در قسمتدیانتخاب کن .

و کلمه  Username خشخود را در ب ADSL الزم است تا شماره تلفن PPPOE PPPOA صفحه نییباکس پا

. در انتها با دییوارد نما Password شما ارسال شده را در بخش یبرا نترنتینده اکه از طرف ارائه ده یعبور

 .دیشو یوارد مرحله بعد Next دکمه یرو کیکل
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 یرو یکه شامل نامگذار دیمودم خود را انجام ده یفا یمربوط به شبکه وا ماتیتنظ یستیمرحله با نیدر ا -7

 .شودیرو آن م یکردن نام مودم و رمزگذار یمودم، مخف

 

 SSID . سپس در بخششودیشما فعال م یشبکه وا Enable Your Wireless Network کیزدن ت با

. دشویداده م شینام نما نیمودم شما با ا یفا ی. هنگام جستجو شبکه وادیده ریینام مودم خود را تغ دیتوانیم

ه داد شینما یفا یوا یستجوج ستیشما در ل یفا ینام وا دیانتخاب کن دیتوانیم Visibility Status در بخش

 .داده خواهد شد شینما یفا ینام وا Visible . با انتخابریخ ایشود 

 .میرا شرح داد یمخف یهانحوه اتصال به شبکه کردن نام مودم و اتصال به آن یمخفمطلب  در

 تیحداکثر امن یرا برا WPA2-PSK نهیمودم است گز یوا یفا یرو یکه مربوط به رمزگذار ییبخش نها در

 کیکل Next دکمه ی. در انتها رودییکلمه عبور خود را وارد نما WPA2 Pre-Shared Key انتخاب و در باکس

 .دیکن
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آن  رییبه تغ لیکه تما ی. در صورتدیده رییمودم را تغ ماتینام ورود به صفحه تنظ دیتوانیم یدر گام بعد -8

 .دیکن کیکل Skip دکمه یرو دیندار

 

مودم  Apply دکمه یرو کی. با کلدهدیاعمال شده را نشان م راتییاز تغ یادر صفحه آخر به شما خالصه -9

 .شد دیمتصل خواه نترنتیاعمال و شما به ا راتییاستارت، تغ یشما ر

 

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

