
 ک تی پی لین TD-W9960 راهنمای نصب مودم

 

می باشد که نظر مخاطبان بسیاری را به خود جلب  ADSL/VDSL مودم روترهای تی پی لینک از سری 9960مودم 

را دارد می تواند   VDSL و هم ADSL است. از این جهت که این مودم هم قابلیت سرویس دهی بر روی خطوط کرده

هستند و در آینده قصد استفاده از   ADSL استفاده از سرویس های انتخاب خوبی برای کاربرانی باشد که هم اکنون در حال

 .را دارند VDSL سرویس های

اعث این باعث ب 5dbiآنتن  2به مودم فراهم میکند و  دستگاه را 4این مودم امکان اتصال کابلی  LAN 10/100 پورت 4

براحتی نیازهای شما   مگابیت در ثانیه می تواند 300وایرلس می شود. از طرفی با پهنای باند تا  پوشش بهتر و با کیفیت تر

تمایل به مشاهده جزئیات بیشتر محصول می توانید به   را در فضاهای خانگی و اداری کوچک فراهم کند. در صورت

 .بروید TD-W9960 صفحه

 

 VDSL و ADSL تی پی لینک روی دو حالت 9960مراحل نصب مودم 

 

و یا گوشی کامپیوتر رومیزی، لپ تاپ، تبلت  نصب این دستگاه ابتدا اتصال دستگاه را بصورت کابلی و یا وایرلس با برای

 .را در مرورگر خود وارد کنید 192.168.1.1آی پی پیش فرض دستگاه به نشانی  هوشمند خود برقرار کنید. سپس آدرس

وارد شوید و اگر بهردلیلی نمیتوانید با این آدرس آی  چنانچه قبال آدرس آی پی مودم را تغییر داده اید باید با آن آدرس آی پی(

 ).بار مودم را ریست کرده و با آدرس آی پی پیش فرض وارد شویدیک پی وارد شوید بهتر است

 

 

 

 

باشد را وارد کنید. )این رمز عبور   می admin صفحه ای که باز می شود رمز عبور ورود به صفحه تنظیمات مودم که در

 ).شوید بایست با آن رمز عبور واردرمز عبور ورود به مودم را تغییر داده اید می  نیز قابل تغییر می باشد. چنانچه از قبل
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توانید آن را از منوی باالی صفحه  حالت پیش فرض صفحه تنظیمات به زبان فارسی می باشد که درصورت تمایل می در(

 ).به زبان انگلیسی نیز تغییر دهید

ست که نیازی به  تهران" انتخاب شده ا :تب "راه اندازی سریع" بصورت پیش فرض "ناحیه: ایران" و "منطقه زمانی در

 .بعدی" کلیک کنید" تغییر این بخش نمی باشد. روی دکمه
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 ADSL تنظیمات مربوط به سرویس های

 .در این قسمت باید سرویس دهنده خود را انتخاب کنید

انتخاب و نام کاربری و رمز عبور   هستید می توانید نام سرویس دهنده خود را ADSL در حال استفاده از سرویس های اگر

 .مربوط به خط اینترنت خود را وارد کنید
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و وارد   ADSL و با تیک کردن گزینه یا می توانید برای انجام تنظیمات دستی مربوطه گزینه "سایر" را انتخاب کنید و

)در صورتیکه از شرکت  برای اتصال اتوماتیک PPPoE اتصال اینترنت و انتخاب نوع VCI=35 و VPI=0 کردن مقدار

و تنظیمات مربوط به آن   را انتخاب کرده Dynamic IP آی پی استاتیک خریداری کرده اید می توانید گزینه سرویس دهنده

 .خط اینترنت تنظیمات را انجام داده و روی دکمه "بعدی" کلیک کنید را انجام دهید( و مقدار دادن نام کاربری و رمز عبور
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 VDSL تنظیمات مربوط به سرویس های

 .را تیک کنید VDSL گزینه VDSL ام تنظیماتبرای انج

دارید باید این گزینه  VLAN ID غیرفعال می باشد و نیازی به فعال کردن آن نیست. چنانچه VLAN حالت پیش فرض در

 (باید با شرکت سرویس دهنده خود تماس بگیرید را فعال کنید.)برای اطمینان از این موضوع

 انجام شود گزینه نتخاب کنید. اگر میخواهید اتصال به اینترنت بصورت اتوماتیکاینترنت را ا نیاز هست نوع اتصال

"PPPoE" و چنانچه آی پی استاتیک خریداری کرده اید گزینه "Dynamic IP"  و بهمین ترتیب دیگر انواع اتصال را می

 .می باشد "PPPoE" انتخاب معمول .توانید انتخاب کنید

 .بور خط اینترنت خود را وارد کرده و دکمه "بعدی" را بزنیدو در نهایت نام کاربری و رمز ع
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 تنظیمات بی سیم مودم 

یک کلمه عبور پیچیده)ترکیبی از  مرحله بعدی نیاز هست تنظیمات بی سیم دستگاه را انجام دهیم. تعریف یک نام و در

 .می باشد حروف و اعداد و عالئم( برای این مرحله نیاز

 

 

 

تست اتصال درست انجام شد به   از انجام تنظیمات بی سیم در صفحه بعدی اتصال شما تست می شود و در صورتیکه بعد

 .مرحله ذخیره نهایی تنظیمات هدایت می شوید
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