NT3BB-4PWN-137 (ADSL 4 Port Wi-Fi Built in)

คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
ิ ค้า
รายการสน
ิ ค ้าทีบ
ตารางแสดงรายการสน
่ รรจุภายในกล่อง

ื่ มต่ออุปกรณ์
การเชอ
ื่ มต่อ Port ADSL ของ Router ไปยัง Port Modem ของ Splitter โดยใชสายโทรศ
้
ัพท์ท ี่
ขัน
้ ที่ 1: เชอ
ื่ มต่อไปยัง Port Modem ของ Splitter และเชอ
ื่ มต่อ Jack โทรศัพท์ไปยัง Port Line ของ Splitter
เชอ
้
ัพท์
โดยใชสายโทรศ
ื่ มต่อ Port LAN ของ Router ไปยัง Port Ethernet ของเครือ
้
ขัน
้ ที่ 2: เชอ
่ งคอมพิวเตอร์โดยใชสาย
LAN
ื่ มต่อ Power Adapter กับเต ้าเสย
ี บไฟ AC และต่อไปยัง Port Power ของ Router
ขัน
้ ที่ 3: เชอ
ั
ื่ มต่ออุปกรณ์ Router, เครือ
รูปแสดงการเชอ
่ งคอมพิวเตอร์, Splitter และโทรศพท์

ตารางแสดงรายละเอียด Port ของ Router:

วิธก
ี ารตงค่
ั้ า Router
่ IE , Chrome ขึน
่ ง address
ขัน
้ ตอนที่ 1 เปิ ดหน ้า web browser เชน
้ มา แล ้วพิมพ์ 192.168.1.1 ทีช
่ อ

ขัน
้ ตอนที่ 2 หน ้าต่าง Login จะเด ้งขึน
้ มา
ให ้ใส ่ username : admin
password : 3bb หรือ ค่า mac 4ต ัวท้าย
่ ามทีห
สว่ นค่า Validate Code ก็ใสต
่ น ้าจอแสดง

่ น ้าแรกซงึ่ เป็ นหน ้าของ Status ของ Router 3bb
ขัน
้ ตอนที่ 3 จะเข ้าสูห

ขัน
้ ตอนที่ 4 ในการตัง้ ค่าให ้เข ้าไปที่ Basic เพือ
่ ตัง้ ค่าต่างๆของ Router
ื่ มต่ออินเตอร์เน็ ตได ้
1. ให ้เลือกไปที่ WAN เพือ
่ เซตตัง้ ค่าให ้ Router สามารถเชอ
2. ให ้เลือกไปที่ Connection type ให ้กาหนดเป็ น PPPoE หรือ Bridge
3. ให ้กาหนด Username/Password ทีผ
่ ู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ตให ้มา
4. พิมพ์ Validate Code แล ้วกด Submit

การกาหนด IP ของ router
ให ้เลือกไปที่ Basic แล ้วก็ LAN
1. LAN Host Settings เป็ นการกาหนดค่า IP ของ Router
่ ยแจก IP
2. DHCP Server เป็ นการกาหนดให ้ Router เป็นต ัวชว
- Start IP address เป็ นการกาหนด IP เริม
่ ต้นทีจ
่ ะให้แจก
ิ้ สุดทีจ
- End IP address เป็ นการกาหนด IP สน
่ ะให้แจก
- Lease duration กาหนดให ้ล ้าง IP address

การตงค่
ั้ า Wireless
เลือกหัวข ้อไปที่ Basic แล ้วก็ไปที่ WLAN
1. ให ้กาหนดค่า Validate Code ไว ้ก่อน
ื่ ของสญ
ั ญาณ wireless ทีต
2. กาหนด SSID ซงึ่ จะเป็ นการกาหนดชอ
่ ้องการ
3. Maximum number of accessing devices เป็ นการกาหนด จานวนทีใ่ ห้เข้าถึงต ัว
อุปกรณ์
ั
่ งของ WPA pre-shared key เป็ นการกาหนดค่า รห ัสผ่านของสญญาณ
4. ในชอ
wireless
กดไปที่ Submit

ี ดงข ้างหลัง
หมายเหตุ สงิ่ ทีจ
่ าเป็ นทีจ
่ ะต ้องกาหนดจะมี * สแ

้
การตงค่
ั้ าเพือ
่ รองร ับก ับ upload ทีส
่ ง
ู ขึน
ไปทีเ่ มนู Basic แล ้วเลือกไปที่ DSL เป็ นการกาหนดค่าของ DSL ซงึ่ จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องให ้ลูกค ้ากาหนด
เป็ นที่ ADSL2/ADSL2+(AnnexM) เพราะจะได ้รองรับกับ upload ทีส
่ งู ขึน
้

การเปิ ด Port ทงหมด
ั้
เลือกเมนู Advanced เลือก NAT
1. เลือกที่ DMZ จะเป็ นการเปิ ดพอร์ตทัง้ หมด
2. ให ้ใส ่ Host address ลงไป
3. เลือกที่ Enable
4. ใส ่ Validate Code แล ้วกด Submit

การ Set Port Mapping
เลือกเมนู Advanced เลือก NAT เลือกไปที่ Port Mapping
้ การอินเตอร์เน็ ตและตัง้ ค่า Protocol ให ้
1. ตัง้ ต่า Interface ให ้ตรงตาม WAN interface ทีใ่ ชบริ
เป็ น TCP/UDP
2. ตัง้ ค่า External Start Port แล ้ว External End Port ให ้เป็ น Port ทีต
่ งั ้ ค่าให ้ตัว IP Camera
3. ตัง้ ค่า Internal Host เป็ น IP address ของ IP Camera
4. ตัง้ ค่า Internal Port ให ้ตรงกับ External Port
5. ใส ่ Validate Code กด Submit

การกาหนด DDNS
ให ้ไปทีเ่ มนู Advanced แล ้วไปที่ DDNS
1. ให ้เลือก Service provider ผู ้ให ้บริการของ DDNS
2. กาหนดค่า Host และ Domain ทีไ่ ด ้สมัครขอไว ้ทีห
่ น ้าเว็บของ DDNS
3. ใส ่ username / password ลงไป
4. ใส ่ Validate Code กด Submit

การเปลีย
่ น password ในการเข้าหน้าของ Router
เลือกไปที่ Maintenance แล ้วไปที่ Account
1. ใส ่ password เก่า และ password ใหม่ และ Confirm password ลงไป
2. ใส ่ Validate Code
กด Submit

การ Reboot
ให ้เลือกไปที่ Maintenance แล ้วไปที่ Device ให ้ใส ่ Validate Code แล ้วกด Reboot

