
ین مودم مناسب برای . امی باشد  300Mbpsو پهنای باند LAN پورت 4لینک می باشد که دارای  از سری محصولات دی 2740uمودم 

ان را برآورده کند. چنانچه مایل هستید کاربراز  گیگروه بزرکه دارد می تواند نیازهای  ییفضاهای خانگی و ادارات کوچک بوده و با قابلیت ها

 .مراجعه کنید 2740U-DSL این محصول و مشخصات و ویژگیهای آن بدانید به صفحه محصولبیشتر راجع به 

 2740Uراهنمای نصب مودم 

در صورتیکه موفق نشدید با ر خود وارد کرده و اینتر کنید. )ر مرورگرا در آدرس با 1.191619191برای ورود به صفحه تنظیمات مودم، آدرس 

این آدرس وارد شوید اطمینان حاصل کنید اگر برای دستگاه آی پی جدیدی تعریف شده است با آدرس آی پی جدید و در غیراینصورت مودم را 

وارد کردن آی پی بصورت دستی روی سیستم شما وجود دارد وارد شوید. در برخی موارد نیاز به  1.191619191ریست کرده و مجدد با آدرس 

 (تا بتوانید راحتتر وارد صفحه تنظیمات مودم خود شوید

 

 

 

https://www.laniran.com/wireless-modem/10-d-link-dsl-2740u.html


 در این مرحله در صورتیکه از قبل)د. را وارد کنی password: admin و username: admin در صفحه ای که باز می شود

username  و password  وارد شوید ی که تعریف کرده ایدمقادیر تغییر داده اید نیاز هست که باورود به تنظیمات مودم را) 

 

 .شما وارد صفحه تنظیمات مودم شده اید

 .کلیک کنید Setup Wizard را انتخاب کنید. روی گزینه  Wizard و از منوی سمت چپ Setup ز سربرگ های بالاا -1

 



 .کلیک کنید Next در صفحه ای که باز می شود روی دکمه -1

 

 .در پنجره باز شده نیاز به انتخاب منطقه زمانی خود دارید -3

 



دارید. بعنوان مثال در   Internet Service Providerرکت سرویس دهنده اینترنت از منویدر این پنجره شما نیاز به انتخاب ش -4

  Sabanet ، شرکت صبانتAsiatech ، شرکت آسیاتکIRAN TCTصورتیکه شرکت سرویس دهنده مخابرات میباشد گزینه

 .باید نوع اتصال مودم را مشخص کنید Protocol سپس از منوی .و ... را انتخاب کنید

 و Username درصورت انتخاب این گزینه پنجره موردنظر برای وارد کردن)PPPoE  برای اتصال به اینترنت بصورت اتوماتیک گزینه

Password می شود( و برای اتصال بصورت کانکشنی گزینه باز  Bridge( که در اینصورت نیاز به ایجاد کانکشن اینترنت برای اتصال به

 .(را شرکت ارائه دهنده اینترنت در اختیار شما قرار می دهد Password و Username مقدار) .اینترنت دارید( را انتخاب کنید

 .کلیک کنید LLC هبروی گزین Connection Type در قسمت

می باشد. در صورتیکه از این مقدار   VCI=35و VPI=0 بصورت (ISP) در اکثر شرکت های ارائه دهنده اینترنت VCI وVPIمقدار 

 .مطمئن نیستید بهتر است با شرکت ارائه دهنده تماس بگیرید

 



وایرلس و همچنین انتخاب نام و پسورد برای وایرلس مودم خود در پنجره ای که باز می شود شما قادر به فعال/غیرفعال کردن  -5

 (مودم شما نباشندکرده که دیگران قادر به دیدن  Invisible این صفحه می توانید وایرلس مودم خود را همچنین شما در. )هستید

 

 

 

 



ارد شده است به شما میدهد. پس از چک کردن آن در صورتیکه پنجره ای باز می شود که گزارش کلی از اطلاعاتی که توسط شما و -6

 .را بزنید Apply صحت اطلاعات از سمت شما تایید میشود گزینه

 (برای برگشت و تصحیح اطلاعات استفاده کنید Back در غیر اینصورت میتوانید از گزینه)

 

 

 

 

 

 



 .از منوی سمت چپ شوید Wireless Setup حالا می توانید برای تنظیمات جزئی تر وایرلس وارد تب -7

 .در این تب وجود دارد Wireless Security و Wireless Basic دو گزینه

صفحه زیر برای شما باز می شود که در آن قادر خواهید بود کانال نامبر را در حالت انتخاب دستی قرار داده و  Wireless Basic با انتخاب

جزء کانال های کم ترافیک میباشند(. و همچنین می توانید با  11-6-3-1کانال های ر را انتخاب کنید )کانال های اصطلاحا کم ترافیک ت

 .برای داشتن سیگنال بهتر بهره ببرید Channel Width از قسمت  12/42MHZانتخاب گزینه 

 

 

 

 



 .را انتخاب کنید Wireless Security گزینه Wireless Setup اینبار از تب -1

بهترین انتخاب برای  6-1کانال های را دارید. ) (Encryption) صفحه ای که باز می شود شما امکان تغییر نوع رمزنگاری بیسیمدر 

 .کاربران خانگی میباشد

 

 

 

 

 

 



مودم خود را غیرفعال کرده تا از کانکت شدن احتمالی برخی  WPS با توجه به نیاز کاربران برای برقراری امنیت بیشتر شما میتوانید -.

به شما این امکان را میدهد که  WPS (Wireless Protected Setup) ویژگی) .از کاربران توسط این قابلیت جلوگیری کنید

را  ADVANCED برای اینکار میتوانید از سربرگ های بالا تب (.وایرلس به شبکه بیسیم کانکت شویدبدون نیاز به پسورد 

 .را کلیک کنید Advanced Wireless انتخاب و از منوی سمت چپ گزینه

 .را تیک کنید Disable WPS برای غیرفعال شدن این قابلیت کافیست گزینه

 

 

 


