
                                                                                                                      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 W9960 مدل نکیل یپ یمودم ت یکربندیپ یبرا

 .دیمودم شو نیوارد صفحه الگ 192.168.1.1مرورگر 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 -2

 .دیمودم شو

 

 .دیمودم شو گیتا وارد صفحه کانف دیرا انتخاب کن Quick Setup پس از ورود، تب )زبانه( -3

 .دییانتخاب نما ریتهران را همانند تصو Time Zone و از بخش رانیکشور ا Region صفحه از بخش نیدر ا -4
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که  ی. در صورتدیابیب ستیرا در ل (ISP) خود ینترنتینام شرکت ارائه دهنده خدمات ا یستیمرحله با نیدر ا -5

 .دیرا انتخاب کن other نهیگز ستین ستیا در لشم نترنتینام ارائه دهنده ا

 

 Internet و VPI ،VCI یها. قسمتدیمودم را انجام ده هیاول ماتیتنظ یستیبا Internet Setup در مرحله -6

Connection در بخشدیینما میتنظ ریرا همانند تصو . Username و Password ینام کاربر بیهم به ترت 

 .دیشما ارسال شده را وارد کن یبرا نترنتیخود که توسط ارائه دهنده ا نترنتیا )شماره تلفن( و کلمه عبور
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مودم  یفا یرا زده تا وا  2.4GHz نهیگز کیمودم است. ابتدا ت یفا یوا ماتیمربوط به تنظ یمرحله بعد -7

کلمه عبور  زین Password . در بخشدیده ریینام مودم خود را تغ دیتوانیم SSID فعال شود. سپس در بخش

 .دیکن پیمدنظر خود را تا یفا یوا

 

 Success عبارت دیوارد کرده باش یکه اطالعات را به درست یبعد مربوط به تست اتصال است. در صورت مرحله -8

 .شودیداده م شیبه شما نما
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 شیبه شما نما دیوارد کرده بود W9960 نکیل یپ یمودم ت گیکانف یکه برا یاطالعات کل یمرحله بعد در -9

استارت شدن مودم  یو با ر افتیخواهد  انیمودم پا گیمراحل کانف Finish ای Save یرو کی. با کلشودیداده م

 .شودیبرقرار م نترنتیاتصال شما به ا
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