
 DAP-1160می باشد که با استانداردی اکسس پوینت لینک دی IEEE 802.11g  به مصرف  6611کار میکند. راه اندازی اکسس پوینت

 کنندگان این امکان را میدهد که اینترنت پرسرعت را به صورت بیسیم بین چند کاربر به اشتراک بگذارند و همچنین بتوانند در یک شبکه امن

ها، عکس ها، ویدئو و ... را برای یکدیگر ارسال و دریافت کنند. چنانچه مایل هستید بیشتر راجع به این محصول بدانید کافیست به  بیسیم فایل

 .مراجعه نمایید DAP-1160 صفحه

 6611اکسس پوینت  نحوه ی راه اندازی

را در آدرس بار  dlinkap میباشد. می توانید این آدرس و یا عبارت 65.261621291آدرس آی پی اکسس پوینت ها در حالت پیش فرض  

 .مرورگر خود وارد کرده و اینتر بزنید

 

 

 

 

https://www.laniran.com/access-point/17-d-link-dap-1160.html


 .دو رمز عبور را خالی بگذاری admin مقدار نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید. نام کاربری

 

 .را بزنید تا بعد از آن وارد صفحه تنظیمات شوید Next کلید

 

 .در صفحه ای که باز می شود می توانید مود کارکرد دستگاه را انتخاب کنید

 .انتخاب کنیدمی توانید یکی از این مود ها را می باشد که بسته به نیاز  Wireless client و Access Point این دستگاه دارای دو مود

 .در صورتیکه مود اکسس پوینت را انتخاب میکنید روال تنظیمات دستگاه بصورت زیر میباشد



 .را بزنید Next کلیک کنید. سپس کلید Access Point روی گزینه Wireless Mode در قسمت -6

 

 .دارید رمز عبور برای کانکت شدن به آنک در این صفحه نیاز به انتخاب یک نام برای وایرلس دستگاه و تعریف ی -.

 



 .را بزنید Save پس از اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در این صفحه -3

 

 گزینه Setup دستگاه از تب Channel Width و یا Wireless Channel برای اطلاع و امکان تغییر جزئیاتی از قبیل -4

Wireless Setup در این صفحه نیز می توانید امکان دیده شدن وایرلس را با تیک کردن گزینه .را انتخاب کنید Invisible 

می توانید یکی از مودهای امنیتی را انتخاب کنید. در  Security Mode همچنین در قسمت .برای دیگران غیرممکن کنید

 .تغییر دهید صورتیکه مایل به تغییر رمز عبور وایرلس هستید در این صفحه می توانید آن را

 



 

 :دستگاه را انتخاب کنید تنظیمات بصورت زیر قابل انجام است Wireless Client در صورتیکه مود

 .را بزنید Next را انتخاب کنید. سپس کلید Wireless Client روی گزینه Wireless Mode در قسمت -

 



 تنظیمات را ادامه دهید گزینه WPS وجود دارد. چنانچه میخواهید با استفاده از Manual و  WPSدر صفحه بعد امکان انتخاب -

WPS  درصورت انتخاب این گزینه لازم است(را تیک کنید WPS و در غیراینصورت برای انجام تنظیمات ) دستگاه را فعال کنید

 .تی که توضیح داده می شود ادامه پیدا میکندرا تیک کنید. که در اینصورت تنظیمات بصور Manual بصورت دستی گزینه

 

مورد استفاده نمایش داده می شود )درصورتیکه وایرلس مورد  از وایرلس های موجود در محدوده در صفحه ای که باز می شود لیستی -

 .ینه مورد نظر خود را انتخاب کنیدرا بزنید( که شما میتوانید از این بین گز Rescan نظر شما در این لیست وجود ندارد باید مجدد

 



پس از انتخاب شبکه وایرلس موردنظر نیاز دارید که رمزعبور مربوط به آن را وارد کنید. )دقت داشته باشید که رمزعبور وایرلسی که  -

 د(باید وارد کنیانتخاب شده است را 

 

 .کامل شودرا بزنید تا پروسه تنظیمات دستگاه  Finish دکمه -

 

 

 



 چنانچه مایل به تغییر آدرس آی پی دستگاه هستید می توانید از تب Setup گزینه LAN SETUP  .توجه داشته )را کلیک کنید

 (ه از صفحه تنظیمات خارج می شوید و می توانید مجدد با آدرس آی پی جدید وارد شویدباشید که در صورت تغییر آی پی دستگا

 

 با توجه به اینکه قابلیت تعریف MAC Address  بروی این دستگاه وجود دارد چنانچه مایل به تعریف آن هستید می توانید از

 انتخاب کنید.را  MAC ADDRESS FILTER و از منوی سمت چپ ADVANCED سربرگ های بالا

 



 اگر نیاز به غیرفعال کردن WPS دستگاه دارید میتوانید اینکار را از تب ADVANCED منوی Wi-Fi Protected Setup 

 .ات ذخیره شوندرا بزنید تا تنظیم  Save Settingsپس از انجام تغییرات لازمه گزینهانجام دهید. 

  

  

  

  

  

 


