
را با  4G اینترنت همراه ،USB بجای محدود کردن اینترنت تنها برای یک دستگاه از طریق پورتقادر خواهید بود  DWR-932 با مودم
یک شبکه وای فای امن و سریع را هرجا و 4G اینترنت  استفاده کنید تا DWR-932D2 از. دیگران به صورت وایرلس به اشتراک بگذارید

تفاده کنید اسآن سبب می شود هرجایی بتوانید از  این دستگاهکه بخواهید در اختیار شما قرار دهد. سایز کوچک و قابل حمل و باتری قابل شارژ 

 .و اینترنت را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 .مراجعه نمایید 932D2-DWR های آن بدانید به صفحهینک و کاربریل چنانچه مایل هستید بیشتر راجع به این محصول دی

 

  DWR-932D2طریقه نصب مودم

است را در  شده تعریف 1.091619291 فرضکه بصورت پیش م نیاز هست آدرس آی پی دستگاه برای دسترسی به صفحه تنظیمات مود
وارد کنید و اینتر بزنید. )در صورتیکه موفق به ورود نشدید میتوانید دستگاه را ریست سخت افزاری کرده تا به تنظیمات  آدرس بار مرورگر خود

 .)راه اندازی دستگاه کنیدکارخانه برگردد و مجدد با همین آدرس آی پی اقدام به ورود به صفحه تنظیمات برای 

 

 

https://www.laniran.com/portable-4g/151-d-link-dwr-932.html


را بزنید. )لازم به توضیح است که در برخی دیگر از ورژن  Sigh in وارد کنید و admin و مقدار رمز عبور را نیز admin مقدار نام کاربری را
 .)و مقدار رمز عبور خالی تعریف شده است admin های سخت افزاری این دستگاه مقدار نام کاربری

 

 .که باز می شود میتوانید اطلاعات کلی دستگاه را ببینید در صفحه ای

 



به تب اینترنت بروید تا بتوانید مود کانکشن مورد نیاز را انتخاب کنید. این گزینه   DWR-932D2برای شروع پروسه تنظیم مودم      1- 
عمر باتری را کوتاه تر میکند می توانید در صورت  4G نکه مودبا توجه به همراه بودن مودم و ای. )می باشد Auto بصورت پیش فرض روی

 (نیز استفاده کنید  3G و 2G مودعدم نیاز به سرعت بیشتر از دو 

 

 .می توانید تنظیمات مربوط به وایرلس را انجام دهید Wi-Fi Settings از تب

دستگاه را فعال/غیرفعال کنید، پهنای باند و کانال می توانید وایرلس  Wi-Fi 2.4GHz سربرگ Wi-Fi Control در منوی      2- 
پس از مقداردهی گزینه های . مودم را نیز فعال/غیرفعال کنید WPS می توانید Wi-Fi WPS مودم را درصورت نیاز مقدار دهید. از سربرگ

  .را برای اعمال تغییرات بزنید Apply مورد نیاز کلید

 



برای وایرلس خود نام تعریف کنید. درصورت نیاز می توانید  Wi-Fi Settings از سربرگ Wi-Fi Security Settings در تب     3- 
بصورت پیش فرض نام و رمز ) .وایرلس خود را از دید دیگران مخفی کنید. مود های امنیتی را مقدار دهید و رمز عبور وایرلس را تعریف کنید

 (ه استعبور وایرلس برای دستگاه بروی درب و پشت باتری آمد

 

 



 تعریف برای MAC Address می توانید از منوی MAC Filter در سربرگ Wi-Fi Settings اینکار را انجام دهید. 

 

 Short Messages در منوی ،قابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه را دارد تنظیمات مربوط به آنلینک  همراه دی 4G ودمبا توجه به اینکه م

 .وجود دارد Application Settings از صفحه

 



می توانید  DHCP Settings منوی Application Settings در صورتیکه مایل هستید آدرس آی پی مودم را تغییر دهید از سربرگ
لازم به توضیح است اگر آی پی را تغییر دهید از ) .را برای اعمال تغییرات بزنید  Applyهید. در صورت تغییر مقادیر گزینهاینکار را انجام د

 (صفحه تنظیمات خارج خواهید شد و میبایست با آدرس آی پی جدید وارد شوید

 

  برای شارژ مجدد سرویس اینترنت و یا شارژ مجدد سیم کارت خود بدون نیاز به خارج کردن سیم کارت می توانید با وارد کردن

را بزنید تا وارد مراحل بعدی Send  سرویس دهنده اینکار را انجام دهید. پس از وارد کردن کد مربوط به اپراتور USSD کدهای
 )* برای شارژ سیم کارت های شرکت ایرانسل555#بعنوان مثال .(شوید

 



 .را انجام داد اینکارPort Forwarding  تب Firewall Setting لینک میتوان از منوی دی  932D2روی مودم Port برای تعریف

 

 System از سربرگ Admin Settings برای عوض کردن نام کاربری و رمز عبور وارد شدن به صفحه تنظیمات مودم میتوانید به منوی

Management  رفته و تغییرات لازم را انجام دهید و Apply درصورت تغییر نام کاربری و رمز عبور از صفحه تنظیمات خارج می . )کنید
 (و باید مجدد با مقادیر جدید وارد شویدشوید 

 


