ADSL2+ 4Port Wi-Fi (NT3BB-4PWN)

คูม
่ อ
ื การต ิดตงั้
ิ ค้า
1. รายการสน
ตารางแสดงรายการสินค ้าที่บรรจุภายในกล่อง

หมายเหตุ: หากสินค ้ามีค วามผิดพลาดหรือได ้รับความเสียหายสามารถติดต่อผู ้ให ้บริการ

ื่ มต่ออุปกรณ์
2. การเชอ
่ มต่อ Port DSL ของ Router ไปยั ง Port Modem ของ Splitter โดยใช ้สายโทรศัพท์
ขนที
ั้ ่ 1: เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ไปยั ง Port Modem ของ Splitter และเชือ
่ มต่อ Jack โทรศัพท์ไปยั ง Port Line ของ
เชือ
Splitter โดยใช ้สายโทรศัพท์
่ มต่อ Port LAN ของ Router ไปยั ง Port Ethernet ของเครือ
ขนที
ั้ ่ 2: เชือ
่ งคอมพิวเตอร์โดยใช ้สาย
LAN
่ มต่อ Power Adapter กับเต ้าเสียบไฟ AC และต่อไปยั ง Port Power ของ Router
ขนที
ั้ ่ 3: เชือ

รูปแสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Router, เครือ
่ งคอมพิวเตอร์, Splitter และโทรศัพท์

ตารางแสดงรายละเอียด Port ของ Router:

3. การตงค่
ั้ าผ่าน Web
3.1 การตงค่
ั้ า IP Address ของ Card LAN ทาการกาหนดค่า TCP/IP properties ของ Card
LAN เป็ น
Obtain an IP address automatically from modem หรือ กาหนดค่า IP address ของ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ให ้อยู่ในเครือข่ายเดียวกับ Router

3.2 การตงค่
ั้ าอินเตอร์เน็ ต
รายละเอียดการตั ง้ ค่าอินเตอร์เน็ ตสาหรับการติดตัง้ ในครัง้ แรก
ขนที
ั้ ่ 1: เปิ ด Internet Explorer (IE) Browser และป้ อนค่า http://192.168.1.1/3bb
ขนที
ั้ ่ 2: ในหน ้าต่าง Login ให ้ทาการป้ อน Username และ Password สาหรับใช ้งานอินเตอร์เน็ ต
หลังจากป้ อนค่าเสร็จให ้กดปุ่ ม Save เพื่อเป็ นการบันทึกค่า

ขนที
ั้ ่ 3: ในหน ้าต่าง Login จะปรากฏคาว่า “Save completed !” ให ้กดปุ่ ม Close เพื่อเป็ นการปิ ด
หน ้าต่าง

ขนที
ั้ ่ 4: Internet Explorer (IE) จะให ้ทาการยืนยั นการปิ ด หน ้าต่างอีกครั ง้ ให ้กดปุ่ ม Yes เพื่อเป็ น
การยืนยั น

3.3 การตงค่
ั้ า Wireless
ขนที
ั้ ่ 1: เปิ ด Internet Explorer (IE) Browser และป้ อนค่า http://192.168.1.1
ขนที
ั้ ่ 2: ในหน ้าต่าง Login ให ้ทาการป้ อน Username และ Password โดยค่า Username
= admin และ Password = 3bb เมือ
่ เข ้ามาที่ Router จะสามารถตรวจสอบ, กาหนดค่าและตัง้ ค่าได ้
ทั ง้ หมด

่
ขนที
ั้ ่ 3: เลือกเมนู Interface Setup > Wireless ในหัวข ้อ Multiple SSIDs Settings ชือ
่ ของ
ของอุปกรณ์กระจายสัญ ญาณ คือ 3bb-wlan โดยสามารถตัง้ SSID ใหม่ได ้ แต่ต ้องไม่ซ้า กับชือ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณตัวอืน
่

ขนที
ั้ ่ 4: ในหัวข ้อ WEP ได ้กาหนด Password เป็ น 1111100000 โดยสามารถตัง้ Password
ใหม่ได ้
ขนที
ั้ ่ 5: หลังจากป้ อนค่าเสร็จให ้กดปุ่ ม Save เพื่อบันทึกค่า

