
ی خود نیاز دارید. تمام آن چیزیست که برای بهره بردن از بالاترین سرعت اینترنت در خانه و یا اداره DSL-2890AL مودم بیسیم دو بانده

بتواند تمامی فایل های دیجیتالی   USBکند تا با متصل کردن ذخیره ساز به پورتاین امکان را برای کاربر فراهم می USB دارا بودن پورت

 مشابه عکس و ویدئو را با دیگران به اشتراک گذاشته و یا در تلویزیون، کامپیوتر رومیزی و یا تبلت و تلفن همراه خود به نمایش بگذارد.خود 

 .باشدنیز برخوردار می cloud لازم به توضیح است این مودم از قابلیت

 .مراجعه نمایید 2890AL-DSL دانید به صفحهلینک ب چنانچه مایل هستید بیشتر راجع به این محصول پرکاربرد شرکت دی

 دی لینک AL0982طریقه نصب مودم 

می باشد را در آدرس بار  1.191619191لینک ابتدا باید آدرس آی پی دستگاه که  دی dsl-2890al روتر-برای انجام تنظیمات مودم

 .مرورگر خود وارد کرده و اینتر بزنید

 

https://www.laniran.com/wireless-modem/15-d-link-dsl-2890al.html


 میباشد. رمز عبور را وارد کرده وadmin و رمز عبور نیز  admin دستگاه باز می شود. مقدار پیش فرض نام کاربریLogin صفحه 

Login  را بزنید. 

 

 .کلیک کنید  SETUPسربرگ Internet از منوی Internet Connection Setup Wizard روی منویبرای شروع       1- 

 



Next -2 را بزنید. 

 

 

 .در صفحه ای که باز می شود این امکان برای شما وجود دارد که رمز عبور ورود به مودم را در صورت تمایل تغییر دهید      3- 

 



 .زمانی را انتخاب کنیددر این مرحله بعد میبایست منطقه       4- 

 

 .را بزنید Next در این صفحه امکان انتخاب کشور و شرکت سرویس دهنده ی اینترنت وجود دارد. بعد از وارد کردن اطلاعات کلید  -5

 



اینترنت را که  انتخاب کردید نیاز هست مقدار نام کاربری و رمز عبور اتصال به PPPoE در صورتیکه پروتکل اتصال به اینترنت را     -6

 .شرکت سرویس دهنده ی اینترنت در اختیار شما قرار میدهد وارد کنید

 

 .را کلیک کنید Connect برای ذخیره شدن اطلاعات کافیست در این صفحه گزینه      7- 

 



 ی گزینه یرو .بروید SETUP از سربرگ Wireless Settings برای انجام تنظیمات وایرلس مودم می توانید به منوی -1

Wireless Connection Setup Wizard  کلیک کنید. 

 

گیگاهرتز را دارد شما می  5گیگاهرتز و  192دیلینک قابلیت کارکرد در دو باند فرکانسی  dsl-2890al با توجه به اینکه مودم روتر      9- 

می  Manually assign a network key کردن گزینه با تیک. توانید برای هرکدام از این باندهای فرکانسی نام وایرلس تعریف کنید

 .را بزنید Next .توانید در صفحه ی بعد رمز عبور برای وایرلس دستگاه خود تعریف کنید

 



 Use the same wireless چنانچه گزینه .در این صفحه قادر خواهید بود برای وایرلس دستگاه رمز عبور تعریف کنید 10- 

security…  توانید یک رمز عبور برای هر دو باند فرکانسی تعریف کنید. اگر میخواهید برای هریک از دو باند فرکانسی بصورت تیک شود می

 .را بزنید Next سپس .جداگانه رمز عبور تعریف کنید تیک این گزینه را بردارید

 

 .را بزنید save برای ذخیره اطلاعاتشما می توانید اطلاعات ورودی خود را در این صفحه مشاهده و در صورت تایید   -11 

 



 .دیلینک به پایان میرسد dsl-2890al بدین ترتیب تنظیمات مودم روتر

 .انجام دهید SETUP سربرگ Network Settings توانید اینکار را از منویدارید میدستگاه آی پی صورتیکه تمایل به تغییر در

 

 .بروید ADVANCED از سربرگ Network Filter به منوی MAC Address برای تعریف

 



 .مراجعه کنید ADVANCED از سربرگ Wi-Fi Protected Setup می توانید به WPS برای فعال/غیرفعال کردن

 

ردن ک دیلینک قابلیت پشتیبانی از رایانش ابری را داراست برای انجام تنظیمات مرتبط با درست dsl-2890al با توجه به اینکه مودم روتر

 .مراجعه کنید SETUP از سربرگ mydlink settings به منوی mydlink اکانت

 


