คู่มือการติ ดตัง้ BIPAC 5200GR4 802.11g ADSL2+
Router
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การตัง้ ค่าการ์ดแลน
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วิธกี ารตัง้ ค่าอุปกรณ์ผา่ นเว็ปคอนฟิก
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วิธกี ารเชือ่ มต่อแบบไร้สาย

3

ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย
1. BIPAC 5200GR4
2. หม้อแปลง
3. สายโทรศัพท์
4. สายแลน
5. ซีดี On-line manual
6. คูม่ อื การติดตัง้ BiPAC 5200GR4
7. Splitter (ตัวแยกสัญญาณเสียง)

1 ตัว
1 ตัว
2 เส้น
1 เส้น
1 ชุด
1 ชุด
1 ตัว

รายละเอียดของ BIPAC 5200GR4
ด้านหน้ า

4. LAN 1-3 ช่องสําหรับเสียบสายแลนกับคอมพิวเตอร์
5. LAN 4 ช่องสําหรับเสียบสายแลนกับอุปกรณ์ ATA หรือ IP Phone
6. LINE - ช่องสําหรับเสียบสายโทรศัพท์ ADSL
การติ ดตัง้ BIPAC 5200GR4
1. ต่อสายไฟทีช่ อ่ ง PWR และ ปลั ๊กไฟ
2. ต่อสายแลนเข้ากับตัวโมเด็มช่อง LAN 1 2 หรือ 3 และการ์ดแลนของ
คอมพิวเตอร์
3. ต่อสายโทรศัพท์ ADSL เข้าทีช่ อ่ ง LINE
4. รอจนไฟแสดงสถานะ PWR, SYS, LAN และ ADSL ติดค้าง จึงเริม่ ใช้
งาน
รูปแบบการเชื่อมต่อ

1. PWR - ไฟแสดงสถานะเครือ่ งเปิ ด/ปิ ด
2. SYS - ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน
3. WLAN - ไฟแสดงสถานะสัญญาณ Wireless
4. LAN - ไฟแสดงสถานะการเชือ่ มต่อกับสาย LAN
5. ADSL - ไฟแสดงสถานะการเชือ่ มต่อกับโครงข่าย ADSL
6. PPP - ไฟแสดงสถานะการเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต
ด้านหลัง

การตัง้ ค่าการ์ดแลน
1. คลิก Start> Setting> Control Panel> ดับเบิลคลิกทีN่ etwork
Connection ดับเบิลคลิกที่ Local Area Connection.

1. ON/OFF - ปุม่ สําหรับเปิ ด/ปิ ด
2. POWER - ช่องสําหรับเสียบหม้อแปลง
3. RESET - ปุม่ สําหรับรีเซ็ตค่า
• กดค้าง 0-3 วินาที รีเซ็ตอุปกรณ์
• กดค้าง 6 วินาที รีเซ็ตค่า Factory Default
1

2. แล้วคลิกเลือกที่ Properties

วิ ธีการตัง้ ค่าอุปกรณ์ โดยเว็ปคอนฟิ ก
1. เปิ ด Browser เช่น Internet Explorer (IE) แล้ว
พิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกดปุม่ Enter

2. จะปรากฏ หน้าต่าง ให้ใส่ Username เป็ น admin และ password
เป็ น TTT แล้วคลิก OK
3. เลือกไปที่ Internet Protocol (TCP/IP) คลิกไปที่ Properties

ค่าอื่นๆไม่ตอ้ งทําการเปลีย่ นแปลง จากนัน้ คลิกปุม่ Save เพือ่
บันทึกค่าคอนฟิกและทําการเชือ่ มต่ออินเตอร์เนต

4. จะปรากฏหน้า Windows ของ Internet Protocol
(TCP/IP) Properties ไปที่ Tab General คลิกเลือกที่
Obtain an IP address automatically และคลิกที่ Obtain DNS
server address automatically แล้วคลิก OK

3. จะปรากฎเมนูต่างๆ ให้เลือก คลิกทีเ่ มนู Interface Setup แล้ว กรอก
ค่าทีใ่ ช้ในการเชือ่ มต่อ Internet ดังนี้
3.1 VPI เป็ น 0
VCI เป็ น 33
3.2 Encapsulation เป็ น PPPoE/PPPoA
3.3 กรอก User Name และ Password ทีใ่ ช้ในการเชือ่ มต่อ
Internet
3.4 Encapsulation เลือกเป็ น PPPoE LLC
3.5 Connection เลือกเป็ นแบบ Always On
(Recommended)

4. คลิกทีเ่ มนู Status เพือ่ ตรวจสอบสถานะการเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต โดย
ถ้าเชือ่ มต่อแล้วในขัวข้อ Status จะแสดงสถานะว่า Connected และจะ
แสดงค่าไอพีแอดเดรสทีผ่ ใู้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตแจกให้มา
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วิ ธีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
1. เปิดการใช้งานในส่วนของไร้สายทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ ทีท่ าสบาร์คลิก
ไอคอนรูป

แล้วเลือก View Available Wireless Networks.

2. ให้เลือก network ทีเ่ ราต้องการจะเชือ่ มต่อ สําหรับ BiPAC 5200GR4
คือ “maxnet-wlan” จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ Connect เพือ่ ทําการเชือ่ มต่อ

2. จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนว่า กําลังเชือ่ มต่อกับระรบบเครือข่าย maxnetwlan ซึง่ ต้องการ “network key” ให้ใส่ “1111100000” ทัง้ สองช่อง
คลิก Connect เพือ่ ทําการเชือ่ มต่อ

และทีท่ าสบาร์กจ็ ะแสดงสถานะการเชือ่ มต่อดังรูป

3. กรุณารอสักคครู…
่ กําลังทําการเชือ่ มต่อ
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี

4. หลังจากการเชือ่ มต่อเสร็จสมบูรณ์ ทีส่ ถานะ ของ maxnet-wlan จะ
แสดงว่า Connected

บริษทั แอสตรา คอมมิวนิเคชั ่น เซอร์วสิ จํากัด
โทรศัพท์ : 0-2617-3983 โทรสาร: 0-2617-3986
www.astra.in.th หรือ www.billion.com
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