
برابر بیشتر از روترهای  4می باشد که پوششی تا  DIR-869 روتر ،لینک در دسته ی روترها یکی از قویترین و بروزترین تولیدات شرکت دی

ند م معمولی را فراهم می کند. با داشتن این روتر می توانید از لذت داشتن یک ارتباط ویدئویی زمانیکه از اتاقی به اتاق دیگر می روید بهره

 .شوید

گیگابیتی این مدل می باشد که می تواند  LAN/WAN برابر بیشتر پورتهای 01یکی دیگر از اصلی ترین خصوصیات این روتر سرعت 

 .برای شما به ارمغان بیاورد ،پهنای باند باورنکردنی در ارسال و دریافت داده ها بدون هیچگونه تاخیری

 .مراجعه کنید DIR-869 لینک بدانید به صفحه محصول خصوصیات این کالای شرکت دیدر صورتیکه مایل هستید بیشتر راجع به 

 DIR-869-A1 نصب و راه اندازی روتر

مز عبور خود متصل نمایید و یا بصورت وایرلس با نام کاربری و ر برای شروع پروسه تنظیم این دستگاه کافیست با کابل شبکه آن را به سیستم

 .پیش فرض ذکر شده در پشت دستگاه به آن وصل شوید

را در آدرس بار مرورگر خود  dlinkrouter.local میباشد که میتوانید این آدرس و یا عنوان 0.090619190آی پی پیش فرض دستگاه 

قبل از شروع درصورتیکه قبلا تنظیمی روی دستگاه وجود داشته آن را ریست سخت افزاری کنید و ترجیحا  بهتر است) د.وارد نموده و اینتر بزنی

 )0.090619190با گیت وی  0.09061919001رنج آی پی سیستم خود را در رنج صفر تعریف کنید. بعنوان مثال 

 

  

https://www.laniran.com/router/126-d-link-dir-869.html


 کنید. )این اطلاعات در پشت دستگاه آمده است(را وارد  Password و Username برای ورود به صفحه تنظیمات باید

 

را کلیک کنید. با توجه  Inthernet گزینه  Settingsکافیست از منوی DIR-869 برای انجام تنظیمات مربوط به اینترنت بروی روتر -0

 می باشد باید PPPoE درصورتیکه نوع کانکشن شما. متد موردنظر خود را انتخاب کنید به نوع کانکشن اینترنت خود می توانید

Username و Password مربوط به اینترنت را در این صفحه وارد کنید. 

 .ستفاده کنید نیازی به وارد کردن اطلاعات این صفحه نداریدا extender و یا router در صورتیکه میخواهید از این دستگاه صرفا بعنوان *

 



را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز  Wireless گزینه Settings برای انجام تنظیمات مربوط به روتیگ و وایرلس دستگاه از منوی بالا -0

 .جام دهیدرا ان 5GHz و  2.4GHzتنظیمات مربوط به هر دو باندمیشود شما می توانید 

رلس یدر این صفحه شما قادر خواهید بود هریک از دو باند فرکانسی را فعال/غیرفعال کرده و برای هر باند کدام بصورت جداگانه اسم و پسورد وا

 .تعریف کنید

 

 

 

 

 

 



در صفحه ی بالا )صفحه …Advanced Settings برای انجام تنظیمات بیشتر مربوط به هر دو باند فرکانسی میتوانید به قسمت  -3

 مربوط به تنظیمات وایرلس( رفته و موارد مربوطه را تکمیل کنید. در این صفحه قادر خواهید بود مود امنیتی وایرلس، کانال وایرلس، 

Channel Width  صارف مبهترین حالت مود امنیتی برای ) اه را طبق نیاز خود تغییر دهید.و دیدن شدن و یا عدم دیده شدن وایرلس دستگ

 )میباشد WPA/WPA2-Personal خانگی

 .نیز بهمین ترتیب قابل تغییر و تنظیم است5GHz یمات ذکر شده برای باند فرکانسی تمامی تنظ

 

 

 

 

 

 



 اینکار ارانجام دهید. Settings از منویNetwork در صورتیکه مایل به تغییر آدرس آی پی روتر میباشید میتوانید در صفحه  -4

 

در بالای صفحه با انتخاب  Management اگر مایل به تغییر رمز عبور ورود به صفحه تنظیمات رورتر هستید میتوانید اینکار را از سربرگ -1

 )لازم به توضیح است مقدار نام کاربری قابل تغییر نیست و فقط رمز عبور را می توانید تغییر دهید) دهید.انجام  Admin تب

 

 .بدین ترتیب تنظیمات مربوط به این مدل روتر انجام می شود و شما می توانید از آن استفاده نمایید


