
خواهند یک شبکه وایرلس راه اندازی کنند و یا پوشش برای کسانی طراحی شده است که می DAP-1360 لینک اکسس پوینت بیسیم دی

   ,Access Point توان از آن در مودهای مختلفهای متفاوتی که این دستگاه دارد میشبکه وایرلس خود را بیشتر کنند. با توجه به ویژگی

Bridge, Repeaterو Wireless Client استفاده کرد. بهمین دلیل اکسس پوینت DAP-1360  یک انتخاب مناسب برای استفاده

 .در شبکه های خانگی و ادارات کوچک خواهد بود

 .مراجعه نمایید DAP-1360 لینک و کاربردهای آن بدانید می توانید به صفحه درصورتیکه مایل هستید بیشتر راجع به این محصول دی

 0631نصب و راه اندازی اکسس پوینت 

را در  dlinkap و یا عبارت 192.168.0.50لینک کافیست آدرس آی پی دستگاه  دی 1360 برای انجام مراحل نصب اکسس پوینت

 .وارد کرده و اینتر بزنیدآدرس بار مرورگر خود 

  

https://www.laniran.com/accesspoint-router/22-d-link-dap-1360-f.html


 .را بزنید Log In و رمز عبور را خالی بگذارید و admin نام کاربری را

 

 .کلیک کنید Launch Wireless Setup Wizard برای شروع روی گزینه     -1 

 



 .را بزنید Next در صفحه ای که باز می شود      -2

 

 .را بزنید Next را انتخاب کنید و Access Point این مرحله موددر       -3

 



 .در مرحله ی بعد برای وایرلس دستگاه خود نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید      -4

 

 .را بزنید تا اطلاعات ذخیره شوند Save در صفحه ای که باز می شود اطلاعات ورودی نمایش داده می شود. گزینه      -5

 



  اکسس پوینت dap-1360 لینک قابلیت کارکرد در مود های وایرلس مختلفی از جمله  دیAccess Point ،Wireless 

Client ،Repeater و ... را دارد که می توانید برحسب نیاز یکی از این مود ها را از منوی Wireless Setup از سربرگ 

SETUP  انتخاب کرده و تنظیمات مربوطه را انجام دهید. 

 

 برای تعریف MAC Address  به منوی MAC ADDRESS FILTER از سربرگ ADVANCED بروید. 

  



 چنانچه مایل هستید WPS اکسس پوینت dap-1360 لینک را فعال یا غیرفعال کنید می توانید اینکار را از منوی دی WI-FI 

PROTECTED SETUP  از سربرگ ADVANCED انجام دهید. 

 

 

  

 


