راٌّوای تٌظیوات هَدم
Tenda

هطخػات ظاّری هَدم

چراغْای هَدم  Tendaتِ غَرت زیر هی تاضذ:
•

چراغ ً: Powerطاى دٌّذُ اتػال غحیح آداپتَر ترق تِ دستگاُ است.

•

چراغ ً: LANوایاًگر اتػال LAN

•

چراغ ً: WLANوایاًگر فعال تَدى لسوت ٍایرلس در هَدم است.

•

چراغ : WPSهرتَط تِ حالت WPS

•

چراغ : SYSدر غَرت تٌظین غحیح هَدم ٍ اتػال هَدم تِ ایٌترًت ایي چراغ رٍضي
خَاّذ ضذ.

•

چراغ : DSLدر غَرت ثاتت رٍضي تَدى ًوایاًگر ٍجَد سرٍیس  ADSLرٍی خط تلفي هی
تاضذ.

هَدم دارای پَرت ّا ٍ کلیذ ّای زیر هی تاضذ:
•

: rewoPاتػال آداپتَر ترق

•

: /fO/OOدکوِ رٍضي ٍ خاهَش کردى

•

: SrWفعال کردى حالت WPS

•

: TEWERدکوِ ریست کردى هَدم

•

: NALاتػال کاتل ضثکِ

•

: LWNاتػال تِ خط تلفي از طریك WrNTRRET

•

آًتي :هحل اتػال آًتي ثاتت

حالت ّای چراغ ّای هَدم:
سثس :رٍضي
لرهس :خاهَش
زرد :چطوک زى

اتػال تِ کٌسَل تٌظیوات هَدم
جْت اًجام تٌظیوات هَرد ًیاز ٍ ٍارد کردى هطخػات سرٍیس ایٌترًت الزم است کِ تِ کٌسَل
هَدم هتػل ضَین ٍ تِ هٌظَر اًجام ایي کار هی تایست از  IPهَدم خَد اطالع داضتِ تاضین.
•

تاز کردى هرٍرگر

•

ٍارد کردى  IPپیص فرؼ هَدم

•

کلیذ Enter

•

ٍارد کردى Password ٍ Username

•

اًتخاب Ok

 IPپیص فرؼ هَدم291.261.2.2 :
Username: admin
Password: admin

ٍرٍد تِ کٌسَل تٌظیوات هَدم
پس از ٍارد کردى  Password ٍ Usernameغفحِ اغلی کٌسَل هَدم تِ غَرت رٍترٍ ًوایص
دادُ هی ضَد.

از لیست  Countryگسیٌِ را تر رٍی  Manualلرار هی دّین.
VIP: 0
VCI: 35
ً PPPOE User Name:ام کارتری سرٍیس ایٌترًت
 PPPOE Password:رهس عثَر سرٍیس ایٌترًت
 Key:رهس ضثکِ ٍایرلس حذالل  1کاراکتر ترکیة حرٍف ٍ اعذاد ٍ حساس تِ حرٍف تسرگ ٍ
کَچک

در پایاى رٍی  Saveکلیک کٌیذ .در ایٌجا پیغاهی ًطاى دادُ هیطَد کِ در غَرت ًیاز ترای غفحِ
آغازیي تٌظیوات هَدم پسَردی را ٍارد ًواییذ .دلت کٌیذ اگر رٍی دکوِ  Cancelکلیک کٌیذ
تٌظویات هَدم رخیرُ ضذُ اها رهسی ترای ٍرٍد تِ تٌظیوات درخَاست ًخَاّذ ضذ ٍ در غَرت
کلیک رٍی  OKتٌظیوات رخیرُ ضذُ ٍ سپس ضوا تِ غفحِ دیگری ترای ست کردى رهس ٍرٍد
هٌتمل خواهید شد.

در غَرتی کِ ًیاز تِ تٌظین ً SSIDام ٍایرلس دستگاُ یا سایر تٌظیوات خاظ داریذ رٍی گسیٌِ
 Advanced Settingدرگَضِ سوت راست تاالی غفحِ اٍل کلیک ًواییذ ٍ در غفحِ ًطاى دادُ
ضذُ رٍی گسیٌِ  Wirelessکلیک کٌیذ.
در زیرهجوَعِ  Basicهی تَاًیذ ًام هَرد ًظر خَد را در لسوت ٍ SSIDارد کردُ ٍ رخیرُ ًواییذ.
در اًتْا رٍی گسیٌِ  Applyکلیک کٌیذ.
ٍترای تعییي پسَرد ٍایرلس زیر گسیٌِ  securityرا اًتخاب ٍ پسَرد دلخَاُ خَد را هطخع ًواییذ.

پس از اًجام تٌظیوات ٍ رخیرُ سازی ،پٌجرُ ای جْت ٍارد کردى ً Password ٍ Usernameوایص
دادُ هیطَد کِ هرتَط تِ پٌل هَدم است ٍ احتیاجی تِ ٍارد ًوَدى هجذد آًْا ًوی تاضذ ٍ هی تَاى
ایي پٌجرُ را تست.

