
به شما اجازه دسترسی به شبکه های گسترده جهانی را در هرجایی که باشید  DWR-953 لینک مدل دی AC750 4G روتر بیسیم مودم

با یکبار کانکت شدن به این دستگاه می توانید از اینترنت آن استفاده کرده و با آن پیامک ارسال کنید و هچنین به فایل های صوتی، . می دهد

را با دوستان و یا  G 4ویدئویی خود دسترسی داشته باشید. براحتی می توانید سیم کارت خود را داخل دستگاه قرار داده و اینترنتتصویری و 

 .خانواده خود به اشتراک بگذارید

ستفاده راحت از قابل جدا شدن به دلیل کیفیت بالا و ا WiFi قابل جدا شدن و یک آنتن 4G LTE لینک با دو آنتن دی برنداین محصول از 

 کالا و کارایی آن بدانید به صفحهآن، نظر مشتریان زیادی را به خود جلب کرده است. چنانچه مایل هستید بیشتر راجع به این 

 .جعه کنیدمرا V2-DWR 953 محصول

 DWR-953نحوه نصب و راه اندازی 

ض و رمز عبور وایرلس دستگاه بصورت پیش فر . )نامبرای شروع شما میتوانید هم بصورت کابلی و هم بصورت وایرلس به دستگاه وصل شوید

 (در پشت دستگاه آمده است

هتراست برای د. برا در آدرس بار مرورگر خود وارد کنی 1.091619291، ابتدا آدرس G4برای وارد شدن به صفحه تنظیمات این مودم  

 آی بعنوان را 054…1.091619292دسترسی راحتتر به صفحه تنظیمات ابتدا آی پی سیستم خود را در رنج صفر تعریف کنید. بعنوان مثال 

 )دهید قرار 1.091619291 را آن وی گیت و ،پی

 

 

https://www.laniran.com/4g-modem-router/766-d-link-dwr953-4g-modem-router.html


 د.را بزنی Login و رمز عبور را خالی بگذارید و admin ربریدر صفحه باز شده بجای نام کا

 

 .صفحه تنظیمات دستگاه باز شده و در این صفحه اطلاعات کلی دستگاه را می توانید ببینید

 



وع کانکشن کلیک کنید. صفحه ی زیر برای شما باز خواهد شد. در این صفحه می توانید ن Internet از منوی بالای صفحه روی تب    1- 

 .خود را براساس نیاز خود انتخاب کرده و یا اجازه دهید روی حالت پیش فرض بماند

گذاشته و در نهایت پس از Manual را روی حالت  Dial-Up Profile اگر مایل به انجام تنظیمات مربوط به سیم کارت هستید میتوانید

 .وارد کردن مقادیر لازم اطلاعات این صفحه را ذخیره کنید

 

 

  

 

 

 



را دارد شما قادر به انجام تنظیمات مربوط به 5GHz  و 2.4GHz باند فرکانسی 0با توجه به اینکه این دستگاه قابلیت کارکرد در       2- 

و تعیین رمز نگاری وایرلس و  Channel Width هریک از باندهای فرکانسی از جمله انتخاب نام وایرلس، انتخاب کانال وایرلس، انتخاب

این تنظیمات برای هریک از باندهای ) .رقم و بهتر است ترکیبی از حرف و عدد باشد( خواهید بود 1تعریف رمز عبور )رمز عبور باید حداقل 

چنانچه تمایل دارید یکی از باندهای فرکانسی را غیرفعال کنید میتوانید با برداشتن تیک مربوط اینکار (. فرکانسی بصورت جداگانه انجام میپذیرد

 .درا انجام دهید و فقط از یک باند فرکانسی استفاده کنی

-WPAخانگی حالت پیش فرض را نیز میتوانید در این صفحه تغییر دهید. برای عموم کاربران(security mode) نوع رمزنگاری وایرلس 

Personal و برای مقادیر ، WPA-Mode و Cipher Type نیز مقادیر پیش فرض بهترین انتخاب هستند. 

را کلیک کنید. صفحه زیر Wi-Fi Settings کلیک کرده و از منوی سمت چپ  Wi-Fi برای انجام این تنظیمات از سربرگ بالا روی تب

 .برای شما باز خواهد شد

 

  

 



باند  0ی هر برا. )می توانید دسترسی لازم را پیدا کنید Wi-Fi از تب WPS با کلیک کردن بروی منوی WPS برای غیرفعال کردن      3-

 د(را فعال/غیر فعال کنی WPS فرکانسی میتوانید

 

 که در سربرگ LAN Settings اگر برای بالا بردن امنیت تمایل به تغییر آدرس آی پی دستگاه دارید اینکار را می توانید از قسمت     4- 

LAN  د(راه اندازی اینترنت دستگاه نداریتغییر آن برای  انجام این مرحله اختیاری میباشد و نیازی بهید. )می باشد انجام ده 

 



 :Username در این صفحه این امکان برای شما وجود دارد که رمز عبور ورود به تنظیمات مودم را تغییر دهید. )لازم به ذکر است    5- 

admin  قابل به تغییر نمیباشد و فقط امکان عوض کردن Password وجود دارد( 

 

  

 

 

 

 

 



با توجه به اینکه سیم کارت روی این دستگاه قرار میگیرد و بعد از اتمام طرح و یا سرویس اینترنت سیم کارت شما نیاز به شارژ مجدد        6-

آن دارید می توانید بدون نیاز به برداشتن سیم کارت شارژ مجدد طرح و یا سرویس خود را از داخل تنظیمات دستگاه انجام دهید. پروسه ی 

بعنوان مثال ) .استفاده می شود قابل انجام است نیز که در باقی دستگاه ها از جمله موبایل ها USSD م شارژ سیم کارت توسط کدهایانجا

 ...(و #002، *#012، *#555کدهایی مشابه *

میزان شارژ باقیمانده سیم تعریف شده در اپراتورهای مختلف شما قادر خواهید بود از  USSD لازم به توضیح است که از طریق همین کد های

 (برای اطلاع از حجم باقیمانده اینترنت در اپراتور ایرانسل #12*141کارت و اینترنت خود اطلاع حاصل کنید. )بعنوان مثال کد *

 

 

  

آن بهره لازم را  دستگاه ازبدین ترتیب تنظیمات دستگاه مورد استفاده شما قابل به انجام است و شما می توانید با توجه به قابلیت های متفاوت 

 .ببرید

  

  

  



  

  

  

  


