
 آورد تا بتوانید اینترنت را بین چندین کامپیوتر درلینک با قابلیت نصب بسیار آسان برای شما این امکان را فراهم می دی DIR-600 روتر

توانید فایل های خود مثل عکس، موزیک و اسناد و ... را برای فضای خانه خود به اشتراک بگذارید. تحت شبکه خانگی ایجاد شده همچنین می

پیروی کرده و  N از تکنولوژی وایرلس سری 10/100پورت اترنت  4جود در شبکه ارسال کنید. این روتر با داشتن دیگر کامپیوترهای مو

 .رسدمگابیت بر ثانیه می 051آن تا  بیسیمسرعت 

 .مراجعه نمایید  DIR-600 صفحه به بدانید آن هایویژگی  لینک و چنانچه مایل هستید بیشتر راجع به این محصول دی

 DIR-600  نصب و راه اندازی روتر

میباشد را در آدرس بار مرورگر خود وارد کنید و اینتر  0.090619190برای نصب این دستگاه ابتدا آدرس آی پی آن که بصورت پیش فرض 

پشت روتر ریست کنید تا به تنظیمات اولیه  reset دستگاه خود را از طریق دکمه ،این آدرس آی پی وارد شوید بزنید. )چنانچه موفق نشدید با

 .(کارخانه برگردد و مجدد تلاش کنید

 

 

https://www.laniran.com/router/93-d-link-dir-600.html


بوری کاربری و رمز عوارد کنید و رمز عبور را خالی بگذارید. ) اگر قبلا این مقادیر را تغییر داده اید میبایست با نام  admin مقدار نام کاربری را

 .(که از قبل تعریف کرده اید وارد شوید و اگر به یاد نمی آورید دستگاه را ریست کرده و با مقادیر پیش فرض وارد شوید

 

  تنظیم روتربرای شروع dir-600 از سربرگ Wireless منوی Wireless Basics وایرلس و رمز عبور  نام .را کلیک کنید

 .روتر را از دید دیگران مخفی کنیدرلس انتخاب کنید و وای Security Options را در قسمتتعریف کنید، نوع رمزگذاری 

 



 .را فعال/غیرفعال کنید WPS و همچنینمی توانید وایرلس روتر  Advanced Wireless منوی Wireless در سربرگ

 

 .درا انتخاب کنی Wireless Repeater منوی Wireless از سربرگاستفاده کنید  repeater اگر میخواهید از این روتر بعنوان

 



 از سربرگ  Internet Setup به منوی .انجام گیرد WANپورت روی ات مربوط به راه اندازی اینترنت این امکان وجود دارد که تنظیم 

SETUP  بروید و WAN Access Type را روی PPPoE .رنت را وارد کرده ومربوط به اینت اطلاعات قرار دهید Apply کنید. 

 

 و وارد د و مقدار آی پی جدید رابروی SETUP از سربرگ Local Network کافیست به منوی dir-600 برای تغییر آدرس آی پی روتر

Apply Changes  ( .وارد شویددوباره د و میتوانید با آدرس آی پی جدید یاز صفحه تنظیمات خارج می شو در این صورترا بزنید). 

 


