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 1          تی پی لینک ADSL| راهنمای نصب مودم های  متم اف 

 

 تی پی لینک ADSLمودم های نصب راهنمای 

 

کار پس از اتصال باید اتصالات مودم وصل شوند. برای این  کاریقبل از هر توجه داشته باشید که  .1

تلفن را  بین مودم خود و کامپیوتر را برقرار نمایید. سپس شبکهکابل اتصال  ،برق مودم به آداپتور

و از خروجی  هبه مودم متصل کنید. لازم به ذکر است که خط تلفن ابتدا باید وارد اسپلیتر شد

Modem  به پشت دستگاه وصل گردد.اسپلیتر 
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 2          تی پی لینک ADSL| راهنمای نصب مودم های  متم اف 

 

 است تصویر فوق با مودم شما کمی تفاوت داشته باشد!ممکن 

 اینترنت خود را باز کنید.مرورگر  .2

 

 را بزنید. Enterکلید  و را تایپ کرده 192.168.1.1عبارت  Addressقسمت  در  .3

 

را  OKو کلید  هدر کرا وارد  adminعبارت  Passwordو هم در قسمت  User nameهم در قسمت  .4

 بزنید.
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 3          تی پی لینک ADSL| راهنمای نصب مودم های  متم اف 

 

 

 کلیک کنید. Quick Start روی ه باز شدهحدر صف .5

 

 را بزنید. RUN WIZARDگزینه  .6
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 4          تی پی لینک ADSL| راهنمای نصب مودم های  متم اف 
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 5          تی پی لینک ADSL| راهنمای نصب مودم های  متم اف 

 

 را بزنید. NEXTه باز شده گزینه حدر صف .7

 

 را بزنید. NEXT کلید و را انتخاب کنید تهراندر صفحه بعد شهر  .8
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 6          تی پی لینک ADSL| راهنمای نصب مودم های  متم اف 

 

 را بزنید. NEXT را انتخاب کرده و کلید PPPoE/PPPoA ه جدید گزینهحدر صف .9

 

1  .دایینم واردرا  خود اینترنت دهندهدریافتی از شرکت ارائه  Passwordو  Usernameصفحه این در  .0

VPI  و 0را VCI نید و کلید ک مقدار دهی 35 راNEXT .را بزنید 
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 7          تی پی لینک ADSL| راهنمای نصب مودم های  متم اف 

 

1 در قسمت قبل صفحه ذیل باز خواهد  NEXTپس از زدن  Wirelessمودم  ی ازدر صورت برخوردار  .1

 در غیر این صورت کار به پایان رسیده است. .شد

 Wirelessمودم های  تنظیمات

 انتخاب کنید.  Wirelessبرای شبکه را خودتان  نام دلخواه SSID قسمتدر 

 را انتخاب کنید. WPA-PSK/WPA2-PSK2گزینه  Authentication Typeدر قسمت 

به مخرب  کاربرانخود را جهت امنیت بیشتر و عدم ورود  پسورد دلخواه  Pre-Shared Keyدر قسمت 

 .کاراکتر باشد 8ی بایست بیشتر از شما م Passwordته باشید شنمایید. توجه دا وارد Wirelessشبکه 

 بزنید.را   NEXTاکنون کلید

 

1 و سپس در صفحه بعد کلید  را بزنید NEXTه جدید کلید حبه پایان رسیده و در صف عملیاتکنون ا .2

CLOSE  و از اینترنت  ببندیدرا بزنید و کلیه صفحات باز شده راADSL لذت ببرید. 

 یمیر کلادبع یدهمتهیه شده توسط 

 1395ماه  دنفسا

Info@metem.ir 

www.metem.ir 
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