
دهد که برای مدیریت شبکه به شما این امکان را می cloud آیا برای کنترل شبکه وای فای خود نیاز دارید همیشه در خانه بمانید؟ ویژگی

را نصب کرده و کارهایی از   mydlinkاپلیکیشن توانیدمی cloud خود، هرکاری را از هرجایی که هستید بتوانید انجام دهید. با داشتن قابلیت

که  هاییهایی به شبکه شما کانکت شدند، فرزندان شما کدام صفحات وب را بازدید کردند، بلاک کردن دیوایساینکه چه دیوایس جمله

توانید بروز و محافظت شده می DIR-605L با کلود روتر .مدیریت کنیدخواهید به شبکه شما متصل شوند و ... را در هرجایی که باشید نمی

 .بمانید

 .مراجعه نمایید 605L-DIR لینک و کاربردهای آن بدانید به صفحه تید بیشتر راجع به این محصول دیاگر مایل هس

 DIR-605L طریقه نصب روتر

آدرس بار مرورگر خود وارد کرده و اینتر بزنید. آدرس آی پی روتر در حالت پیش برای شروع مراحل نصب ابتدا باید آدرس آی پی دستگاه را در 
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https://www.laniran.com/router/97-d-link-dir-605l.html


 .و رمز عبور را خالی بگذارید admin مقدار نام کاربری را

 

  wizard ا بزنید و واردر Wireless Settingsدر قسمت  Configure در این مرحله می توانید برای پیش بردن تنظیمات گزینه -1

 کنید. را بزنید و بخش های مختلف مربوط به این روتر را تنظیم Manual Setup تنظیمات شوید و یا گزینه

 



وارد صفحه ای می شوید که  Wireless Settings در قسمت Configure برای تنظیم سریع دستگاه بعنوان یک روتر با زدن -1-0 

 .و رمز عبور تعریف کنید. بدین ترتیب روتر تنظیم شده و آماده استفاده می باشدتنها کافیست نام وایرلس 

 

 .شوید Manual Setup برای انجام تنظیمات بصورت جزئی تر می توانید وارد منوی 2-2- 

 .را بزنید Manual Wireless Connection Setup شوید. گزینه SETUP از سربرگ wireless connection وارد منوی 3- 

 



 .و ... میباشد Wireless Router  ،Access Point ،WDSلینک قابل تنظیم بر روی مود های متفاوتی ازجمله دی dir-605l روتر

 

 .، انتخاب یکی از مودهای امنیتی و تعریف رمز عبور را انجام دهیدظیماتی از قبیل تعریف نامتوانید تن می Wireless Router با انتخاب مود

 را بزنید. save settings. درنهایت را غیرفعال کنید ایرلسو  Enable Wirelessت نیاز می توانید با برداشتن تیکهمچنین درصور

 



 حاوی اینترنت هست و یا میخواهید تنظیمات کابل شبکه  ،اینترنتی استفاده می کنید که از طرف شرکت سرویس دهنده چنانچه

انجام شود ابتدا باید کابل شبکه حاوی اینترنت و یا کابلی که از یه طرف به مودم شما متصل است را به پورت  روترروی اینترنت 

 .وارد کنید SETUP از سربرگ Internet Connection تنظیمات را در منویت زرد رنگ( پشت روتر بزنید و اینترنت )پور

 

رمز عبوری  کاربری ونام کنید.  انتخاب  :My Internet Connection Is در صفحه ای که باز می شود ابتدا مود کانکشن را در قسمت

 .را بزنید Save Settings اینترنت در اختیار شما قرار داده است را وارد کنید. و در انتها برای اعمال تنظیمات که شرکت سرویس دهنده

 



 اگر مایل هستید آدرس آی پی روتر را تغییر دهید به منوی LAN Setup  از سربرگ SETUPبروید. )توجه داشته باشید که در 

 .را بزنید Save Settingsخارج می شوید و می توانید با آدرس آی پی جدید وارد شوید.(  تغییر آی پی از صفحه تنظیماتصورت 

 

 برای تعریف MAC Address بر روی روتر dir-605l به منوی MAC Filtering از سربرگ ADVANCED بروید. 

 



  توجه به اینکه روتربا dir-605l لینک قابلیت رایانش ابری دارد برای درست کردن اکانت دی mydlink ات مو انجام تنظی

 .را بزنید mydlink Account در قسمت  Configureمربوط به آن می توانید گزینه

 

 


