
                                                                                                                       Satia.co  –اینترنت پرسرعت ساتیا  

 satia.co/modemرا در سایت ساتیا ببینید  LTE-TDو  ADSLهای نمای کامل مودمراه

 

 :دیانجام ده  بیرا به ترت  ریمراحل ز   2520U Z2مدل  نکیل یمودم روتر د یکربندی پ یبرا

 

 .د یمودم شو ن یوارد صفحه الگ 192.168.1.1مرورگر خود را باز کرده و با نوشتن آدرس    -1

  ی کربند یپ  ط یوارد مح  (هستند  admin هر دو  شفرض ی به صورت پ)  و کلمه عبور  ی با وارد کردن نام کاربر  -2

 .  د یمودم شو
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  ی کربند یپ  ند یتا فرآ  د یکن  ک یکل Setup Wizard دکمه  یرا انتخاب و رو  Setup پس از ورود، تب )زبانه( -  3

 .روتر آغاز شود 

 

 .انجام خواهد شد  گیرو کانف شیمرحله پ  3جام با ان  -4
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  د ی کار دار  نیبه انجام ا  لیکه تما  ی . در صورت د یده  رییبه مودم را تغ  ی کلمه عبور ورود  د یتوانی مرحله م  ن یدر ا -  5

  نیاز ا Skip با انتخاب  نصورتیرای. در غد یکن  کیکل Next دکمه  یو در انتها رو   د یعمل کن  ریز  ریهمانند تصو

 .د یمرحله گذر کن

 

. در  د ییوارد نما  ر یرا مطابق تصو  هی خود را وارد کرده و اطالعات اول  نترنتینوع کانکشن ا  یستیگام با  نیدر ا   -6

 .د یکن ک یکل  Next دکمه  یانتها رو
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شما قرار گرفته    اریدر اخت  تنترن یخود را که توسط ارائه دهنده ا  نترنتیو کلمه عبور ا  یمرحله نام کاربر  نیدر ا  -7

 .د یشو ی وارد مرحله بعد  Next دکمه ی رو  ک یکل با  انتها در .د ییوارد نما

 

 .رسد ی م انیمودم روتر شما به پا  یکربند یکار پ Finish با انتخاب دکمه  -8
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