NT3BB-4PWN-136 (ADSL 4 port 150 Mbps)

คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
การตงค่
ั้ า Username , Password 3BB
่ ง URL IE หรือ Chrome
1. พิมพ์ 192.168.1.1 ในชอ
User name ; admin

password ; 3bb

2. เลือก Setup  WAN
กรอก user name และ password ของ 3bb แล ้ว Connect

การตงค่
ั้ า WIFI
ื่ สญ
ั ญาณ เลือก Setup  WLAN  Basic
1. การตัง้ ชอ
ื่ สญ
ั ญาณ ทีช
่ ง SSID เสร็จแล ้ว Apply Changes ด ้านล่าง
ตัง้ ชอ
่ อ

2. การตัง้ รหัส WIFI
เลือก Setup  WLAN  Security
เสร็จแล ้ว Apply Changes ด ้านล่าง

การ Fix DNS ในอุปกรณ์
่ ง URL >> Enter จะขึน
1. เปิ ดหน ้า browser และพิมพ์ 192.168.1.1 ในชอ
้ หน ้าต่าง
Login ของ router ขึน
้ มา โดยกรอก
user : admin
่ ม
password : ค่า mac ของ router 4 สุดท ้าย (ภาษาอังกฤษใสพ
ิ พ์ใหญ่)
Validate Code : ตามทีป
่ รากฏ เรียบร ้อยแล ้วกด Login

้ อ
2. หลังจาก Login เข ้ามาในหน ้า router ได ้แล ้ว ให ้เลือกทีห
่ วั ข ้อหลักซายมื
หัวข ้อ Basic --> LAN --> เลือกหัวข ้อ DHCP ด ้านบน

่ ง Primary DNS server address และ Secondary DNS
3. สามารถ Fix DNS ลงไปในชอ
server address หลังจากนัน
้ กรอกข ้อมูล Validate เพือ
่ ยืนยันการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูล และกด
Submit

้
การตงค่
ั้ า Forward port ในอุปกรณ์ (กรณีตงั ้ ค่าเพือ
่ ใชงานกล
้องวงจรปิ ด)
่ ง URL >> Enter จะขึน
1. เปิ ดหน ้า browser และพิมพ์ 192.168.1.1 ในชอ
้ หน ้าต่าง
Login ของ router ขึน
้ มา โดยกรอก
user : admin
่ ม
password : ค่า mac ของ router 4 สุดท ้าย (ภาษาอังกฤษใสพ
ิ พ์ใหม่)
Validate Code : ตามทีป
่ รากฏ เรียบร ้อยแล ้วกด Login

้ อ
2. หลังจาก Login เข ้ามาหน ้า router ได ้แล ้ว เลือกหัวข ้อหลักซายมื
Advance --> NAT --> Port Mapping ด ้านบน

3. เมือ
่ เลือกหัวข ้อ Port Mapping แล ้ว ทาการแอดค่าต่างๆ เพือ
่ Forward port ตามค่า
ของเครือ
่ งบันทึกกล ้องวงจรปิ ด ซงึ่ ค่าทีต
่ ้องใชคื้ อ Port ทีต
่ ้องการ Forward และ IP ของ
่ Port : 80 และ IP เครือ
เครือ
่ งบันทึก (เชน
่ งบันทึกเป็ น 192.168.1.203) เมือ
่ กรอกข ้อมูลใน
การ Forward port เรียบร ้อยแล ้ว ใส่ Validate code เพือ
่ ยืนยันข ้อมูล และกด Submit

-

Protocol : เลือกเป็ นตามรูปแบบทีก
่ าหนดหรือจะเลือกแบบ TCP/UDP
External start port : ค่า port ทีต
่ ้องการ Forward
External end port : ค่า port ทีต
่ ้องการ Forward
่ า่ ไอพีของเครือ
Internal host : ใสค
่ งบันทึก ในทีน
่ เี้ ป็ น 192.168.1.203
Internal port : ค่า port ทีต
่ ้องการ Forward
ื่
Mapping name : ตัง้ ค่าชอ

็ ว่า Port ทีเ่ ราทาการแอดลงไป
3.4 เมือ
่ ทาการแอดการ Forward Port แล ้ว ให ้ทาการเชค
็ ได ้ที่
ใน router นัน
้ ได ้ทาการ Forward Port ผ่านรึยงั โดยสามารถเชค
www.canyouseeme.org หากตรวจสอบแล ้ว ฟ้ อง Error แสดงว่าการ Forward port ยังไม่
ผ่าน อาจจะต ้องติดต่อกับผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ต

