NT3BB-4PWN-142 ( 4 Port Wi-Fi )
คูม
่ อ
ื การต ิดตงั้
ื่ มต่ออุปกรณ์
1.การเชอ




่ มต่อ Port DSL ของ Router ไปยั ง Port Modem ของ Splitter โดยใช ้สายโทรศัพท์
ขัน
้ ที่ 1: เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ไปยั ง Port Phone ของ Splitter และเชือ
่ มต่อ Jack โทรศัพท์ไปยั ง Port Line
เชือ
้สายโทรศั
ของ Splitter โดยใช
พท์
่ มต่อ Port LAN ของ Router ไปยั ง Port Ethernet ของเครือ
ขัน
้ ที่ 2: เชือ
่ งคอมพิวเตอร์โดยใช ้สาย
LAN
่ มต่อ Power Adapter กับเต ้าเสียบไฟ AC และต่อไปยั ง Port Power ของ Router
ขัน
้ ที่ 3: เชือ

2. การตงค่
ั้ าผ่าน Web ( quick install )
2.1 การตั ง้ ค่า IP Address ของ Card LAN



ทาการกาหนดค่า TCP/IP properties ของ Card LAN เป็ น Obtain an IP address automatically
from modem
หรือกาหนดค่า IP address ของเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ให ้อยู่ในเครือข่ายเดียวกั บ Router

2.2 การตั ง้ ค่าอินเตอร์เน็ ต
รายละเอียดการตัง้ ค่า อินเตอร์เน็ ตสาหรั บการติดตัง้ ในครั ง้ แรก



ขัน
้ ที่ 1: เปิ ด Internet Explorer (IE) Browser และป้ อนค่า http://192.168.1.1/3bb
ขัน
้ ที่ 2: ในหน ้าต่าง Login ให ้ทาการป้ อน Username และ Password สาหรับใช ้งานอินเตอร์เน็ ต
และทาการป้ อนค่า Validate Code หลังจากป้ อนค่าเสร็จให ้ กดปุ่ ม Save เพื่อเป็ นการบัน ทึกค่า



ขัน
้ ที่ 3: จะปรากฏ Pop-up คาว่า “Success” ให ้กดปุ่ ม OK เพื่อเป็ นการปิ ดหน ้าต่าง



ขัน
้ ที่ 4: Internet Explorer (IE) จะให ้ทาการยืนยั นการปิ ด หน ้าต่างอีกครัง้ ให ้กดปุ่ ม Yes เพื่อเป็ น
การยืนยั น

3. การตงค่
ั้ าผ่าน Web ( user manual )



ขัน
้ ที่ 1: เปิ ด Internet Explorer (IE) Browser และป้ อนค่า http://192.168.1.1/3bb
ขัน
้ ที่ 2: ทาการ Login โดยป้ อนค่า username , password และ Validate Code ดังนี้
- Username = admin
- Password = ใส่ตัวอักษร/ตัวเลข 4 ตัวสุดท ้ายของ MAC address




MAC address จะเขียนอยู่ที่ Sticker ติดด ้านล่างของเครือ
่ ง
ใส่ตัวอักษร ตัวเล็ก ทั ง้ หมด



ถ ้ากด Reset factory แล ้วในครัง้ ต่อๆไป Password จะกลับเป็ น 3bb
- Validate Code = ใส่ตัวอักษร/ตัวเลขที่แสดงในหน ้าต่าง
ต ัวอย่าง MAC address จะเขียนอยูท
่ ี่ Sticker ต ิดด้านล่างของเครือ
่ ง



ขัน
้ ที่ 3 ป้ อนค่า Username , Password (4 ตัวสุดท ้ายของ MAC address) และ Validate Code
ตัวอย่างตามรูป แล ้วคลิก Login



ขัน
้ ที่ 4 เมือ
่ เข ้ามาที่ Web ของ Router ให ้ Click เลือก ที่หัวข ้อ Internet



ขัน
้ ที่ 5 เลือกหัวข ้อ Internet Settings ป้ อนค่า Validate Code > คลิกเลือกที่ New WAN
connection > คลิกที่หัวข ้อ Edit



ขัน
้ ที่ 6 ใส่รายละเอียด ดังนี้
1. Access type : ATM uplink
2. Connection type : IP routing (PPP)
3. VPI : 0 VCI : 33
4. Encapsulation mode : LLC
5. User / Password : ของลูกค ้า
6. ใส่ Validate Code แล ้วกด Save

3. การตงค่
ั้ า Wireless




ขัน
้ ที่ 1 เปิ ด Internet Explorer (IE) Browser และป้ อนค่า http://192.168.1.1
ขัน
้ ที่ 2 ทาการ Login โดยป้ อนค่า Username , Password และ Validate Code
ขัน
้ ที่ 3 เลือกเมนู Setup WLAN



่ ของอุปกรณ์ กระจาย
ขัน
้ ที่ 4 SSID 3bb-wlan สามารถตัง้ SSID ใหม่ได ้ แต่ต ้องไม่ซ้ากั บชือ
สัญญาณตัวอืน
่
ขัน
้ ที่ 5 ในหัวข ้อ Password สามารถดูได ้จาก Sticker ด ้านหลังอุปกรณ์ Router โดยสามารถ
ตัง้ Password ใหม่ได ้
ขัน
้ ที่ 6 ทาการป้ อนค่า Validate Code ที่ปรากฎ หลั กจากป้ อนค่าเสร็จกด Save เพื่อยืนยั นการตัง้
ค่า




