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 TP LINKراهنمای نصب  مودم  



سی دی 
 نصب

راهنمای 
 نصب

کابل تلفن 
 و مودم

 مودم

 اسپیلیتر

آداپتور 
 مودم

کابل 
 شبکه

 لوازم موجود در داخل جعبه مودم



 یبی

متصل نمودن دستگاه-1  

 

 

روترخاموش کنید/کامپیوتر خود را خاموش و تمامی کابلهای شبکه خود را از قبیل مودم-1  

 

این مودم جایگزین مودم قبلی  .واگر هم اکنون از یک مودم استفاده میکنید آنرا قطع کنید

  .شما خواهد شد

 



 

ابتدا کابل خود را از داخل تلفن در بیاورید و مطابق شکل زیر به اسپیلیتر  

.وصل نمایید  
 



مشخص شده است  phone   طرف دیگر اسپیلیتر دو عدد خروجی دارد که یکی با  

. را به تلفن وصل کنید phone با کابل موجود در پک دستگاه قسمت  



.طرف دیگر که با عالمت مودم مشخص شده است را به پشت مودم وصل نمایید  



.وصل کنید  LANسپس یک طرف کابل شبکه را به مودم و طرف دیگر را پشت کیس به قسمت 

محل 

اتصال به  
 مودم

محل اتصال 

 به کیس



.سپس آداپتور دستگاه را به برق وصل کنید و فیش آنرا به مودم وصل کنید   

محل اتصال فیش 

 آداپتور



نمای کلی از نحوه انجام اتصاالت   



.مودم شما از لحاظ سخت افزاری وصل شده است و حاال میتوانید مودم را روشن کنید هم اکنون  

دکمه روشن و 

 خاموش مودم



 ثابت روشن

.باید این حاالت را داشته باشند پس از روشن کردن مودم چراغ ها  

ثابت روشن یا  ثابت روشن

البته )چشمک زن

اگر مودم شما بی 

سیم باشد این  

( چراغ را دارد  

 ثابت روشن



 تنظیم دستگاه با استفاده از صفحه وب ببی

 ورود به تنظیما ت

را باز کرده  Internet Explorerمرورگر وب مثل 

را در قسمت آدرس  //:1.1.168.192httpو آدرس 

 .را فشار دهید enterوارد نمو ده دکمه 

http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/


را در خواست می کند مقادیر پیش فرض را وارد کرده  passwordو  user nameدر این پنجره از شما 

 کلیک کنید  okسپس برروی دکمه 

Username:admin 
Password:admin 



 Quickروی زبانه   
start   کلیک کنید 

 
 

  این صفحه  خال صه وضعیت مودم را نشان می دهد



 کلیک کنید  RUN WIZARDروی  



 کلیک کنید NEXTروی  



 Time zone  را روی این

 گزینه تنظیم  کنید 



 کلیک کنید NEXTروی  



 کلیک کنید NEXTروی  

 در این مرحله اگرIp static  گزینه باشید گرفتهstatic ip address انتخاب کنیدرا 

 در صورت داشتنadsl  گزینهppp0E را انتخاب کنید 
bridge mode   در حالتی است که بخواهید روی سیستمconection  بسازید 



User name  وpassword  داده

 شده از طرف شرکت را وارد کنید

 می باشد( 35و  0)به ترتیب  vciو   vpiدر مخابرات •

 (81و 8)اگر فیبر باشد •
 (31و 0)اگر اینترانت باشد •

 کلیک کنید NEXTروی  



 در این پنجره تنظیمات زیر را مطابق شکل  زیر انجام دهید

 کلیک کنید NEXTروی  

 یک اسم دلخواه بگذارید ssidروی  

کاراکتر اسکی شامل حروف و اعداد را وارد  13در این قسمت 

 نمایید



 کلیک کنید NEXTروی  



 کلیک کنید CLOSEروی  

 تنظیمات  شما در این مرحله به اتمام می رسد 


