
                                                                                                                      Satia.co –اینترنت پرسرعت ساتیا 

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

 

 :دیانجام ده بیرا به ترت ریمراحل ز D-Link DSL-224 مدل نکیل یمودم د یکربندیپ یبرا

 

 :D-Link DSL-224 مدل نکیل یمودم دهای پورت
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 .دیمودم شو نیوارد صفحه الگ 1۹۲,1۶۸.1.1مرورگر خود را باز کرده و با نوشتن آدرس  -1

 یکربندیپ طیوارد مح (هستند admin هر دو شفرضیبه صورت پ) و کلمه عبور یبا وارد کردن نام کاربر -۲

 .شد دیمودم خواه

 

 Wizard به صورت خودکار به صفحه دیمودم را داشته باش گیبار قصد کانف نینخست یکه برا یدر صورت -3

 .رفت دیمودم خواه گیکانف
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مودم به  تسیبر ر یمبن یامی. حال پدیکن کیکل Initial Configuration نهیگز یدر صفحه باز شده رو -4

 .شودیمودم شما آغاز م یکربندیکار پ OK انتخاب ا. بشودیداده م شیشما نما

 

 .دیکن کیکل Start و سپس Next دکمه یرو ریشدن مودم همانند تصو ستیپس از ر -5
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 یمودم طبق آموزش آن را رو میسهولت در تنظ یکه برا دیزبان مودم خود را انتخاب کن دیمرحله با نیدر ا -۶

 .دیینما کیکل YES دکمه یو رو میتنظ یسیانگل

 

را  Connection Type صفحه ی. در ابتدادیمربوط به مودم را انجام ده ماتیتنظ یستیبا دیدر مرحله جد -7

که ارائه  یو کلمه عبور ینام کاربر یستیبا Password و Username یلدهای. در فدیقرار ده PPPoE یرو

 .دیکن کیکل Next هدکم یما قرار داده را وارد کرده و در انتها روش اریدر اخت نترنتیدهنده ا
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مودم فعال  یفا یوا Enable کی. با زدن تدیمودم را انجام ده یفا یمربوط به وا ماتیمرحله تنظ نیدر ا -۸

 یستیبا زین Password . در بخشدیده ریینام مودم خود را تغ دیتوانیم Network name . از قسمتشودیم

 یمودم د گیکانف ییوارد مرحله نها Apply دکمه یرو کی. در انتها با کلدیکن میخود را تنظ یفا یکلمه عبور وا

 .دیشو DSL 224 نکیل

 

 یمودم ر Finish نهیگز یرو کی. با کلشودیداده م شیانجام شده نما ماتیمربوط به تنظ یحال اطالعات -۹

 .متصل خواهد شد نترنتیاستارت شده و مودم شما به ا
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