
                                                                                                                       Satia.co  –اینترنت پرسرعت ساتیا  

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

 

 :دی انجام ده بیرا به ترت  ریمراحل ز 2750Uمدل  نکیل  یمودم د یکربندی پ یبرا

 

 .د یمودم شو ن یوارد صفحه الگ 1۹۲,1۶۸.1.1مرورگر 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  -۲

 .شد  د یمودم خواه

 

http://www.satia.co/
https://www.satia.co/modem/
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  ی کربند یپ  ند یتا فرآ  د یکن  ک ی کل  Setup Wizardدکمه    یرا انتخاب و رو   Setupپس از ورود، تب )زبانه(    -3

 مودم آغاز شود. 

 

 مودم شما انجام خواهد شد. گ یرو کانف ش یمرحله پ 5با انجام  -4

 

  ی منطقه زمان  ر یمنظور همانند تصو نی. به اد یینما  م یو ساعت مودم را تنظ  خیگام الزم است تا تار نیدر نخست -5

 Automaticallyو    Automatically adjust clock for daylight saving changes  ک یرا تهران و ت

synchronize with internet time server  دکمه  ی. سپس رو د ی را بزنNext  د یکن  کیکل . 

http://www.satia.co/
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ا  ی ستیبا  د یدر صفحه جد   -۶ تنظ  نترنت ینوع  وارد کن  ماتیو  را  به آن  اد یمربوط  نوع  ابتدا  در قسمت    نترنتی. 

WAN Access Type   راDSL  در  د یرا انجام ده  اتمیتنظ  ر،ی مطابق تصو  یبعد   یهاانتخاب کرده و در قسمت .

و کلمه    Username  بخشخود را در    ADSLالزم است تا شماره تلفن    PPPOE PPPOAصفحه    نییباکس پا

. در انتها با  د ییوارد نما  Passwordشما ارسال شده را در بخش    ی برا   نترنت یکه از طرف ارائه دهنده ا  ی عبور

 .د یشو ی وارد مرحله بعد   Nextدکمه  ی رو کیکل

 

http://www.satia.co/
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  ی رو   ی که شامل نامگذار  د ی مودم خود را انجام ده  ی فا  ی مربوط به شبکه وا  ماتیتنظ  ی ستیمرحله با  ن یدر ا  -7

 . شودی رو آن م ی کردن نام مودم و رمزگذار ی مودم، مخف

ت  با وا  Enable Your Wireless Network  ک یزدن  م  یشبکه  فعال  بشودی شما  در    SSIDخش  . سپس 

نام    ن یمختلف مودم شما با ا  یهادر دستگاه   یفا   ی . هنگام جستجو شبکه واد یده  ریینام مودم خود را تغ  د یتوانی م

  ی جستجو  ستیشما در ل  یفا   ی انام و  د یانتخاب کن  د یتوانی م  Visibility Status. در بخش  شودی داده م  شینما

 داده خواهد شد.   شینما یفا  ینام وا Visible. با انتخاب ریخ  ایداده شود   شینما یفا  یوا

 

 . میرا شرح داد ی مخف یهانحوه اتصال به شبکه  ،کردن نام مودم و اتصال به آن یمخف مطلب  در

  ت یحداکثر امن  یرا برا  WPA2-PSK  نهیمودم است گز  یوا   ی فا  ی رو  یکه مربوط به رمزگذار  ییبخش نها  در

  ک یکل  Nextدکمه    ی. در انتها رود ییکلمه عبور خود را وارد نما  Pre-Shared Key  WPA2انتخاب و در باکس  

 .د یکن

 

 

http://www.satia.co/
https://www.satia.co/modem/
https://www.satia.co/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/hide-and-connect-to-hidden-networks/
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آن    رییبه تغ   لیکه تما  ی. در صورت د یده  ر ییمودم را تغ  ماتیکلمه عبور صفحه تنظ  د یتوانی م   یدر گام بعد   -۸

 . د یکن کی کل  Skipدکمه   ی رو د یندار

 

مودم    Applyدکمه    ی رو   ک ی. با کلدهد ی اعمال شده را نشان م  رات ییاز تغ  یادر صفحه آخر به شما خالصه   -۹

 شد. د یمتصل خواه نترنت یاعمال و شما به ا راتییاستارت، تغ یشما ر
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