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 طریقه نصب مودم های مختلف

 IPطريقه نصب و تغيير 

 برويد . Network Connectionو از انجا به  Control Panelسپس به  STARTابتدا به منوي  -1
راست كليك كرده سپس گزينه  Local Area Connectionبر روي  Network connectionدر  -2

Properties . را انتخاب نماييد 
 Internet Protocol(TCPبرروي گزينه  Local Area Connection Propertiesدر پنجره باز شده  -3

IP كليك كنيد سپسس بر روي گزينه )Properties  پايين سمت راست دبل كليك كنيد و در پنجره
 تغييرات ذيل را اعمال نماييد. Internet protocolباز شده 

 IPبراي وارد كردن  را انتخاب كنيد . ) الزم به ذكر است Use the following ip addressesابتدا -4
باشد به طريق  192.168.1.1مودمتان  IPمودمتان را بدانيد( در صورت اينكه  IPنياز است شما 

 ذيل عمل مينماييم :
IP Adresses 192.168.1.10 

Sab net mask 255.255.255.0 
Default getway192.168.1.1 

آخرين عدد  10به جاي  IP Adressesدر مودمتان را وارد كنيد .  IPبايد هميشه  Default getwayدر 
 وارد كنيد . 254تا  2ميتوانيد از 

سايت ويا سرور  IPميتوانيد  Alternat DNS serverو  preferred DNS serverدر قسمت پايين 
ديگر سرور ها مانند ياهو را وارد كنيد و يا ميتوانيد چيزي وارد  IPيا  ADSLسرويس رائه دهنده 

 كنيد . OK نكنيد . در پايان

 

 D-Link 200tطریقه نصب مودم 
 

لطفا جهت نصب مودم ابتدا سيم تلفن را به مودم و از سوی دیگر به پریز تلفن متصل کنيد توجه 
داشته باشيد که از دو شاخه های ضد برق تلفن برای اتصال به هيچوجه استفاده نشود و ابتدا به 

تصل به خط تلفن در نقاط دیگرمنزل یا محل ساکن کليه دستگاهای تلفن و آی دی کالر های م
 کارتان را قطع و از پریز در آورید و برای استفاده از هردستگاه تلفن نياز به یک نویزگير دارید .

 لطفا سی دی مودم را در سی دی خوان قرار دهيد -1
 کامپيوتر خود متصل کنيد USBکابل مودم را به یکی از پورتهای  -2
را انتخاب نمایيد . در صفحه  Install Driverباز شده گزینه سوم  D-Linkامه پس از اتصال برن -3

 کنيد Nextآمده گزینه اول را انتخاب نمایيد و 
 کنيد . Nextدوبار  Welcomeدر صفحه باز شده بنام ..... -4
 کنيد . Nextباز شده  Select Service Providerصفحه  -5
 کنيد Nextرا انتخاب کرده  Wan Driverگزینه  باز شده Select Driver Typeصفحه  -6
 بازشده تغييات زیر اعمال گردد  Communication Settingصفحه  -7

Modulation : T1.413 VPI = 0 VCI = 35 Encapsulation :PPPOE RFC2516 LLC  
 کنيد . Nextسپس 

دن ميکند و پس از حدود کنيد . در اینجا درایور مودم شروع به نصب ش Nextصفحه بعدی را نيز  -8
 را کليک کنيد . Finishدقيقه نصب مودم با پایان ميرسد  2

را باز  Connectionدو آیکون طاهر ميشود . گزینه  Desk Topنصب به پایان رسيد . در روی صفحه 
 خود را وارد کرده کانکت شوید . Passwordو  User nameکرده و 
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 justec usb modemطریقه نصب مودم 
 

لطفا جهت نصب مودم ابتدا سیم تلفن را به مودم و از سوی دیگر به پریز تلفن متصل کنید توجه داشته باشید که از دو شاخه 

های ضد برق تلفن برای اتصال به هیچوجه استفاده نشود و ابتدا به ساکن کلیه دستگاهای تلفن و آی دی کالر های متصل به 

رتان را قطع و از پریز در آورید و برای استفاده از هردستگاه تلفن نیاز به یک خط تلفن در نقاط دیگرمنزل یا محل کا

 نویزگیر دارید .
 لطفا سی دی مودم را در سی دی خوان قرار دهید -1

 کامپیوتر خود متصل کنید USBکابل مودم را به یکی از پورتهای  -2

 باز شده گزینه اول یعنی… Welcome to the Found New Hardware Wizardپس از اتصال صفحه  -3

Install the Software Automatically  … انتخاب کرده سپسNext کنید 

 کنید Nextباز شده … Please Choose youصفحه  -4

 کنید Nextاست را انتخاب کنید و  Driver Windows XPصفحه دیگری باز شده شما گزینه اول که  -5

 کنید  Nextانتخاب کرده … Standard Telephoneشده گزینه اول یعنی باز  Choose Your Line Typeصفحه  -6

 کنید Nextرا انتخاب کرده … Automatic ITU G.dmtباز شده گزینه اول یعنی … Modulation Typeصفحه  -7

PPPover Ethernet LLC Nap(RFC 2516 ).. باز شده آخرین گزینه یعنی  Network Protocol modeصفحه  -8

 کنید Nextاب کرده را انتخ

9- VCI  35را VPI  قرار دهید و  0راNext کنید 
 کنید Nextخودرا وارد کرده  Passwordو UserNameباز میشود  Peak Cell Rateصفحه  -10

 کنید Nextباز شده  Set Up Summaryصفحه  -11

 Welcome to the Found Newظاهر شده است و دوبار صفحه  Desk Topعدد آیکون در صفحه  4حال  -12

Hardware Wizard … باز شدهNext کنید 

 گزینه اول را انتخاب کنید … Please Select the Bestصفحه  -13

 را کلیک کنید Finishدر پایان  -14

ظاهر شده است که کانکشن شما میباشد روی آن کلیک کنید بعد از باز  Desk Topحال یک آیکون دیگر روی صفحه  -15

 کلیک کنید و وارد اینترنت شوید Dail شدن صفحه روی

 طریقه نصب نویزگیر 

 Modemکه باید سیم تلفن از پریز به آن متصل شود و پس از آن از خروجی  Lineخروجی دارد . یک خروجی  3نویزگیر 
 یک سیم به تلفن وصل شود . Phoneو از خروجی  modemیک سیم به 

 نکات باال توجه نمایید .لطفا به  ADSLجهت استفاده بهینه از سرویس 

 

 Planet 3400 &4400طریقه نصب مودمهاي 
 را به كامپیوتر واز طرف دیگر به مودم وصل نمایید. LANابتدا سیم  - 1

تایپ كنید  Adress Barكلیك كنید تا پنجره مربوطه باز شود و پس از آن در جاي  Internet Explorerحال روي  – 2

http://192.168.1.254 وسپس Enter . نمایید پنجره اي باز میشود 

 كلیك كنید. yesیا  Loginسپس روي  adminتایپ كنید  pass wordو  user nameبه جاي – 3

 كه در باال سمت راست قرار دارد كلیك كنید . Quick Startصفحه اي باز میشود روي  – 4
 كلیك كنید . Run Wizardصفحه دیگري باز شده روي  – 5

و  adminتایپ كنید  pass wordو  user nameكنید . در صفحه جدید باز شده دوباره به جاي  Nextدي را صفحه بع – 6

 كنید . Nextپس از آن 

 كنید . Next( را انتخاب كنید و  Tehran( شهر )  GMTاست در اینجا به جاي )  Time Zoneصفحه باز شده به نام – 7

شته باشید . اگر مایلید دو کامپیوتر هم زمان کانکت شوند ویا پس از روشن کردن انتخاب دا 2در اینجا شما میتوانید  – 8

راانتخاب نمایید و اگر مایلید که هرزمان شما  PPPOE/PPPOAکامپیوتر مستقیم وارد اینترنت شوید گزینه سوم یعنی 

 كنید . Nextرا انتخاب نمایید و سپس  Bridge Modeخواستید وارد اینترنت شوید در صفحه باز شده 

 خودرا وارد كنید سپس  Passwordو  User nameرا انتخاب كردید در صفحه جدید  PPPOEچنانچه  - 9

PPPOE LLC VPI : 0 VCI : 35 Connection Type : 

 RESTARTكنید . مودم نصب گردیده است . كامپیوتر را  Closeو سپس  Nextكنید و دوباره  Nextرا اعمال كنید سپس 
 شما متصل به اینترنت هستید .  Windowsاز باال آمدن كنید بعد 

 را انتخاب كنید در صفحه جدید تغییرات ذیل را اعمال نمایید :  Bridge Modeو چنانچه  – 10
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VPI : 0 VCI : 35 Connection Type : 1483 Bridge IPLLC  

 كنید . Nextحال 

كلیك  Closeكنید پنجره دیگري باز شده روي  Nextاره كنید دوب Nextباز شده  Quick Start Compeletصفحه  -11

 تمام شود . پس از پایان پنجره را ببندید . Installكنید و صبر نمایید تا مرحله 

رفته ) دگمه پایین صفحه سمت چپ( داراي دو ستون است از ستون سمت  Startحال باید یك كانكشن بسازید . به منوي  -12

شوید  Network Connectionكلیك كنید تا وارد صفحه  Openاست كلیك كنید حال روي را ر Connect Toچپ گزینه 
 را انتخاب كنید . New Connectionكلیك كنید تا باز شود گزینه  Fileروي منوي 

 كنید . Nextكنید دوبار  Nextباز میشود  Welcome to the New Connection Wizardپنجره  – 13

 كنید . Nextكنید دوباره گزینه دوم را انتخاب كنید سپس  Nextد سپس گزینه دوم را انتخاب كنی

 كنید . Nextو  Tehran.netدر پنجره ایجاد شده تایپ كنید  -14

 كنید . Nextكه از طرف شركت تهران دات نت داده شده است را وارد كرده  Pass wordو  User nameدر اینجا  -15

آیكون كانكشن شما ایجاد گردد و  Desk Topرا تیك كرده تا در روي … …Add a shortcutدر پنجره جدید  -16

 كلیك كنید تا وارد اینترنت شوید . Connectكلیك كنید پنجره كانكشن شما باز شده روي  Finishسرانجام روي 

چراغ همیشه روشن باشد و  PWRمطلب مهم دیگر اینست كه روي مودم شما چراغهایي وجود دارد كه باید چراغ  -17

SYS  همیشه چشمك زن است و چراغLAN  وDSL .همیشه باید روشن و ثابت باشد 

 

  Planet 3410Aطریقه نصب مودم 

لطفا جهت نصب مودم ابتدا سیم تلفن را به مودم و از سوی دیگر به پریز تلفن متصل کنید توجه داشته باشید که از دو شاخه 

فاده نشود و ابتدا به ساکن کلیه دستگاهای تلفن و آی دی کالر های متصل به های ضد برق تلفن برای اتصال به هیچوجه است

خط تلفن در نقاط دیگرمنزل یا محل کارتان را قطع و از پریز در آورید و برای استفاده از هردستگاه تلفن نیاز به یک 

 نویزگیر دارید .

 لطفا سی دی مودم را در سی دی خوان قرار دهید -1

 کامپیوتر خود متصل کنید USBبه یکی از پورتهای کابل مودم را  -2
را كلیك كرده  DR-ADE3410كنید وپس ازآن پوشه  Openرفته سپس سي دي خوان خود را  My Computerبه  -3

 را انتخاب كنید. Windows XPدرایور 

 كنید . Finishكنید و در آخر  Nextداریور شروع به نصب شدن میكند شما تاآخر فقط  -4

تایپ كنید  Adress Barكلیك كنید تا پنجره مربوطه باز شود و پس از آن در جاي  Internet Explorerال روي ح – 5

http://192.168.1.254  وسپسEnter . نمایید پنجره اي باز میشود 

 كلیك كنید. yesیا  Loginسپس روي  adminتایپ كنید  pass wordو  user nameبه جاي – 6

 كه در باال سمت راست قرار دارد كلیك كنید . Quick Startشود روي صفحه اي باز می – 7

 كلیك كنید . Run Wizardصفحه دیگري باز شده روي  – 8

و  adminتایپ كنید  pass wordو  user nameكنید . در صفحه جدید باز شده دوباره به جاي  Nextصفحه بعدي را  – 9

 كنید . Nextپس از آن 

كنید  Next( را انتخاب كنید و  Tehran( شهر )  GMTاست در اینجا به جاي )  Time Zoneنام  صفحه باز شده به– 10
. 

انتخاب داشته باشید . اگر مایلید دو کامپیوتر هم زمان کانکت شوند ویا پس از روشن کردن  2در اینجا شما میتوانید  – 11

راانتخاب نمایید و اگر مایلید که هرزمان شما  PPPOE/PPPOAکامپیوتر مستقیم وارد اینترنت شوید گزینه سوم یعنی 

 كنید . Nextرا انتخاب نمایید و سپس  Bridge Modeخواستید وارد اینترنت شوید در صفحه باز شده 

 خودرا وارد كنید سپس  Passwordو  User nameرا انتخاب كردید در صفحه جدید  PPPOEچنانچه  - 12

PPPOE LLC VPI : 0 VCI : 35 Connection Type : 

 RESTARTكنید . مودم نصب گردیده است . كامپیوتر را  Closeو سپس  Nextكنید و دوباره  Nextرا اعمال كنید سپس 

 شما متصل به اینترنت هستید .  Windowsكنید بعد از باال آمدن 

 د : را انتخاب كنید در صفحه جدید تغییرات ذیل را اعمال نمایی Bridge Modeو چنانچه  – 13

VPI : 0 VCI  :35 Connection Type : 1483 Bridge IPLLC  
 كنید . Nextحال 

كلیك  Closeكنید پنجره دیگري باز شده روي  Nextكنید دوباره  Nextباز شده  Quick Start Compeletصفحه  -14

 تمام شود . پس از پایان پنجره را ببندید . Installكنید و صبر نمایید تا مرحله 
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رفته ) دگمه پایین صفحه سمت چپ( داراي دو ستون است از ستون سمت  Startال باید یك كانكشن بسازید . به منوي ح -15

شوید  Network Connectionكلیك كنید تا وارد صفحه  Openرا راست كلیك كنید حال روي  Connect Toچپ گزینه 

 را انتخاب كنید . New Connectionكلیك كنید تا باز شود گزینه  Fileروي منوي 

 كنید . Nextكنید دوبار  Nextباز میشود  Welcome to the New Connection Wizardپنجره  – 16

 كنید . Nextكنید دوباره گزینه دوم را انتخاب كنید سپس  Nextگزینه دوم را انتخاب كنید سپس 

 كنید . Nextو  Tehran.netدر پنجره ایجاد شده تایپ كنید  -17
 كنید . Nextكه از طرف شركت تهران دات نت داده شده است را وارد كرده  Pass wordو  User nameینجا در ا -18

آیكون كانكشن شما ایجاد گردد و  Desk Topرا تیك كرده تا در روي …… Add a shortcutدر پنجره جدید  -19

 لیك كنید تا وارد اینترنت شوید .ك Connectكلیك كنید پنجره كانكشن شما باز شده روي  Finishسرانجام روي 

همیشه روشن باشد و چراغ  PWRمطلب مهم دیگر اینست كه روي مودم شما چراغهایي وجود دارد كه باید چراغ  -20

SYS  همیشه چشمك زن است و چراغLAN  وDSL .همیشه باید روشن و ثابت باشد 

 

  D-Link 302-322-502-522طریقه نصب مودم 

م ابتدا سیم تلفن را به مودم و از سوی دیگر به پریز تلفن متصل کنید توجه داشته باشید که از دو شاخه لطفا جهت نصب مود

های ضد برق تلفن برای اتصال به هیچوجه استفاده نشود و ابتدا به ساکن کلیه دستگاهای تلفن و آی دی کالر های متصل به 

پریز در آورید و برای استفاده از هردستگاه تلفن نیاز به یک  خط تلفن در نقاط دیگرمنزل یا محل کارتان را قطع و از

 نویزگیر دارید .

 کلیک کرده تا یک صفحه باز شود. Windows Explorerابتداروی  -1

 نمایید Enterسپس  http://192.168.1.1آی پی مودم تان راوارد نمایید  Address Barدر  -2

 نمایید. Loginو سپس admin-adminوارد کنید  Pass wordو  User nameدر پنجره باز شده بجای  -3

 کلیک کنید . Run Wizardشدید در صفحه باز شده روی  D-Linkوارد مودم  -4
 کنید. Nextصفحه باز شده را  -5

 کنید . Nextنام شهر تهران را انتخاب کنید و  Choose Time Zoomدر صفحه  -6

 کنید . Nextرا انتخاب کرده و  PPPOE/PPPOAگزینه اول  Select Internet Connection Typeدر صفحه  -7

 خود را وارد کنید و پس از ان . Passwordو  User nameباید  Set PPPOE/PPOAدر صفحه  -8

VPI=0  وVCI=35  را انتخاب کنید سپسNext  کنید 

ه پنجره هه را ببندید و به چراغهای شود . حال کلی Restartکلیک کنید تا مودم شما  Restartحال در این صفحه رود  -9

 روی

را باز کنید  Windows Explorerروشن شده باشد .  PWR-SYS-LAN-DSL-PPPمودم خود توجه کنید باید چراغها 

 و 

 اینترنت شوید
 توجه :

ی مودم خود را نیز نصب کنید . برا این منظور سی د DRIVERباشد نیاز دارید  D-Link 322-522چنانچه مودم شما 

 مودم 

کلیک کنید تا برنامه شروع به نصب شدن  Install Driverخود را در سس دی خوان قراردهید . برنامه نصب باال آمده رود 

را انتخاب کنید مابقی برنامه بطور  Driver WIN XPکند . در هنگام نصب کافیست کمی دقت کنید تادر پیامی که می آید 

 اتوماتیک نصب میشود. 

 

 PLANET 2110مودم طریقه نصب 

1- CD  مودم را درcd .خوان قرار دهید 

 كامپیوتر خود نصب نمایید و پس ازآن كابل مربوطه را به مودم متصل كنید. usbكابل مودم را به پورت  -2

باز میشود  Welcome to Found a New Hardwareپس از اتصال مودم از طریق كابل مربوطه به كامپیوتر صفحه  -3

 نمایید. Next( را انتخاب كرده سپس Advance)… Install from a list orگزینه حال شما 

خوان در آن قرا دارد را  cdكلیك كنید حال درایوري كه BROWSEباز میشود روي … Please choose yourصفحه  -4
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 ADSLاز فولدریا پوشه  و پس driverرا انتخاب كنید پس از آن فولدر یا پوشه  DRIVERانتخاب كنید سپس فولدریا پوشه 

كنید تا به  Nextرا انتخاب كنید كار ما در این صفحه تمام است در خاتمه  WANراانتخاب كنید در انتها هم فولدر یا پوشه 

 صفحه بعدي بروید .

شما  LANختم میشود و دیگري به  WANگزینه وجود دارد كه شبیه هم هستند منتهي در آخر یكي به  2در این صفحه  -5

 كنید برنامه شروع به نصب درایور میكند. Nextرا انتخاب كنید و پس از آن  WANاید گزینه ب

 شما روي  Hardware Istallationچنانچه در حال نصب برنامه پنجره اي باز شد به نام  -6
Continue Any Way . كلیك كنید 

مربوطه بسته شده و پس از چند لحظه روي صفحه كلیك نمایید صفحه  Finishدر انتها پس از نصب برنامه روي آیكون  -7

Desk top . دو آیكون ایجاد میشود 

دبل كلیك  Aحال روي گزینه  B )AccessRunner DSLو  A)AccessRunner control panelدو آیكون ایجاد شده  -8

 كنید.

 ل پنل باز شود .كلیك تا كنسول كنتر Aرا گرفته و روي  ALTكنترل پنل مودم باز شده حال شما دگمه  -9

را انتخاب كنید و  Porotocol Setupاست گزینه … Conexant Accesser Runnerدر صفحه باز شده كه به نام  -10

 پس از آن در صفحه باز شده تغییرات زیر را اعمال نمایید: 

VPI : 0 VCI  :35  

Encapsulatoin : PPPover Ethernet LLCSNAP ( RFC2516  ) 
 نمایید صفحه كنسول كنترل پنل بسته میشود . OKوپس از آن  كنید Applyحال 

 قرار دارد دبل كلیك كرده یك كانكشن باز میشود  Desktopكه در روي  AccessRunner DSLحال روي  -11

User nme  وPassword  خودتان را در محلهاي قید شده وارد نمایید و پس از آن تیكsave this user … را بزنید تا

User nme  وPassword  شماsave  هیچگونه تغییري  00000000گردد و در مستطیل شماره تلفن كه بدین گونه است

 كلیك كنید تا به اینترنت متصل گردید. Dialاعمال ننمایید در آخر روي دگمه 

 مراحل نصب مودم در اینجا به پایان رسید به امید موفقیت شما.

 

  TP-Link ADSL2+ Routerطریقه نصب مودم 

 TD-8841و TD-8840 (Ethernet Port+ 1 USB Port 4مدل های ) 
 واکثر مدلهای دیگر هم طریق نصبشان به همين صورت است .

 سی دی مودمتان را در سی دی خوان قرار دهيد. -1
 کنيد. Openرفته روی درایور سی دی خوان راست کليک کنيد و سپس  My Computerبه  -2
 Openهده ميکنيد پوشه مربوط به مودم خودرا اتخاب کرده سپس انرا تعدادی پوشه را مشا -3

 را باز ميکنيم . TD-8841کنيد . در اینجا ما پوشه 
 را انتخاب کرده دبل کليک ميکنيم .… TP-Link ADSL modem ROاز ميان سه گزینه روبرو  -4
 کنيد . LoGINدر صفحه بازشده بدون هيچ تغييری  -5
 را انتخاب کنيد . Quick Startباالی صفحه در صفحه بعد در  -6
 در صفحه باز شده تغييات ذیل اعالم شود -7

 را انتخاب کنيد. PPPOEگزینه دوم  Connection Typeدر 
 قراردهيد. VCI=35وبه جای VPI=0به جای  ATM VC Configureدر 

نمایيد . چند لحظه طول  submitخود را وارد کنيد و در پایان  Passwordو  User Nameدر پایين هم 
 گردد . مودم شما نصب شده است . Rebootميکشد تا مودم شما 

را  Pingمی باشد.در صورت بروز مشکل گزینه  http://192.168.1.1در ضمن آی پی مودم شما 

 انتخاب کرده و استفاده کنيد . 

 

 PH netطریقه نصب مودم 
 مودم را در سي دي خوان قرار دهید. CDابتدا  -1

 نمایید. Nextباز میشود گزینه اول را انتخاب كنید و  Find a New hardware Wizardپس از چند لحظه پنجره  -2
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 نمایید. Nextرا انتخاب كرده  Wanحال در پنجره باز شده گزینه اول  -3

 نمایید. را انتخاب Countinue Anywayنمایان گردید  Installatin Hardwareچنانچه در مراحل نصب پنجره -4

ظاهر TaskBarو یك آیكون كوچك هم در منوي  Desktopعدد آیكون بر روي صفحه  2پس پایان مراحل نصب درایور  -5

شما  ADSLعالمت ضربدر مشاهده كردید مشخص كننده آن است كه  TaskBarمیشود .چنانچه بر روي آیكون در 

Active ید . نیست و باید با شركت ارائه دهنده سرویس تماس بگیر 

كلیك كنید تا  Alt+Aكلیك كنید تا باز شود و سپس بر روي دگمه هاي  AccessRunner Control panelحال بر روي  -6
 صفحه دیگر باز شود .

 را انتخاب نمایید و در صفحه باز شده جدید تغییرات ذیل را اعمال نمایید : Protocol Setupگزینه  -7

VPI=0 VCI=35  و درEncapsulation Mode  گزینه چهارم یعنيPPPover Ethernet LLCSNAP(RFC2516 )

 كنید. OKو پس از آن  Applyرا انتخاب نمایید و سپس 

 Usernameكلیك كنید . در پنجره باز شده  AccessRunner DSLبر روي دیگر آیكون یعني  Desktopحال در روي  -8

 ترنت شوید .نمایید ووارد این Dailخودرا وارد كنید سپس  Passwordو 

 ضروري میباشد. Spiliterتدكر مهم : حتما براي استفاده بهینه از مودم و اینترنت استفاده از نویرگیر یا 

 

 COMTRENDطریقه نصب مودم 

مودم را از جعبه مربوطه خارج كرده و سیم آبي رنگ را به مودم و از سمت دیگر به كامپیوتر وصل كنید و نیز سیم تلفن  -1
 مودم متصل نمایید . را نیز به

2-CD  مودم را در سي دي خوان قرار دهید تا صفحهFind a New Hardware Wizard  باز میشود گزینه اول را

 كنید . Nextانتخاب كرده 

را انتخاب كنید تا مودم  Continue Anywayباز شد گزینه  Hardware Installationدر مراحل اجرا هرگاه پنجره  -3

 تمام رساند .مراحل نصب به ا

تایپ نمایید  Adress Barكلیك كنید تا باز شود سپس در  Internet Explorerپس از نصب درایور روي  -4

 كنید . enterو  192.168.1.1

كنید تا وارد  Okو  12345وارد كنید  Passwordوبه جاي  rootوارد كنید  User nameدر پنجره باز شده به جاي  -5

 مودم شوید.

و  VPI=0را بردارید . در اینجا  DSL Auto-connectرا انتخاب كنید وسپس تیك  Quick Setupي كنار از منو -6
VCI=35 .باید باشد 

 نمایید . Nextپس از اعمال تغییرات 

باید روي  Encapsulation Typeكنید و  PPPover Ethernet PPPOEگزینه دوم  Connection Typeدر صفحه  -7

LLC/SNAP BRIGDING اشد . بNext . كنید 

وارد  PPPOE Service Nameخودرا كه شركت داده است را وارد كنید و در  Passwordو  Usernameدر اینجا  -8

برسید . روي  Save-Rebootكنید تا به  Nextكنید . دیگر صفحات را بدون هیچ تغییري  Nextو  Tenrandat.netكنید 

دقیقه زمان طول میكشد تا تغییرات اعمال گردد . پس از طي این زمان  3تا  2ان كلیك كنید تا تغییرات اعمال گردد . 

Internet Explorer . را ببندید 

 .USB LINKروشن باشد و همینطور  POWER-ADSL LINE-ADSL TX/RXدر روي مودم خود باید چراغ  -9

 كلیك كنید تا وارد اینترنت شوید . Internet Explorerحال روي  - 10

 

 Spliterنصب نویزگير یا  طریقه
 روي اسپلیتر شما سه عدد جاي سوتك موجود است . -1

یك سیم به پریز تلفن متصل كنید . در صورتي كه از دو شاخه استفاده میكنید باید دو شاخه شما ضد  Lineاز خروجي  -2

 برق نباشد .

 یك سیم به مودم متصل كنید . modemاز خروجي  -3

 سیم به تلفن متصل كنیدیك  phoneاز خروجي  -4

دارد وصل  ADSLنكته ضروري : به هیچ وجه هیچ دستگاه تلفن و آي دي كالري نباید بطور مستقیم به خطي كه سرویس 

 باشد چون باعث ایجاد نویز مي شود.
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 PARADYNE 6211طریقه نصب مودم پارادایم 

 مودم را به كامپيوتر و مودمتان وصل كنيد .  Usbابتدا سيم  -1
باز  Found new Hardware Wizardسي دي مودم را در سي دي خوان قراردهيد . صفحه  -2

 كنيد Nextشده گزينه اول راانتخاب نماييد و سپس 
 كنيد . Next( وRecommendedدر صفحه بعد گزينه اول راانتخاب كرده ) -3
 Continue Anyگزينه  پديدار گرديد روي Hardware Installationچنانچه در هنگام نصب پنجره  -4

way  كليك كنيد تا مراحل نصب به اتمام رسد . حال بررويFinish  . كليك كنيد 
را  192.168.1.1آي پي مودم كه  Adress Barخود را باز كنيد و در  Internet Explorerحال  - -5

ا وارد ر adminدر هردو قسمت  Passwordو  Usernameوارد كنيد و در پنجره باز شده به جاي 
 كليك كنيد . Loginنماييد و سپس گزينه 

 Firewall/Nat Serviceرا انتخاب نماييد . وارد قسمت  Setupوارد كنسول مودم شديد . گزينه  -6
 كنيد . Applyرا انتخاب كنيد و سپس  Enable Firewall and Nat Serviceشويد و گزينه 

وارد كنيد و  adminميخواهد و در هر دو قسمت  Username ,passwordدر اين مرحله دوبار از شما 
را انتخاب  Wan-Bridgeشويد و از منوي سمت چپ گزينه  setupنماييد . وارد منوي  Loginسپس 
 كنيد .

 Username,Passwordرا غيرفعال كنيد . حال  Firewallرا انتخاب نماييد و گزينه  PPPOEحال گزينه 
كليك نماييد و بعد  Applyده شده است را وارد كنيد و روي دا ADSLكه از طرف شركت ارئه دهنده 

 كليك كنيد . Connectشدن صفحه بر روي گزينه  Refreshاز 
كليك كرده سپس برروي  System commandرا انتخاب كنيد و بر روي  Toolsاز منوي باال گزينه  -7

Save all . كليك كنيد 
كليك كنيد و وارد قسمت  Lan Configurationشويد روي گزينه  Setupبار ديگر وارد منوي 

configure  شويد . دراين قسمت ميتوانيدIP  وNet Mask  مورد نظر خود را در قسمتIP address 
 نماييد . Applyوارد كنيد و سپس 
استفاده  DHCPبراي فعال كردن  Enable DHCP Serverاستاتيك گزينه  IPدر صورت داشتن 

مورد استفاده را مشخص  IPمحدوده  End ipو  Start ipيد در قسمت كنيد.براي اين منظور با
دقيقه كليه صفحات را ببنديد  2نماييد . نصب مودم به پايان رسيد . حال پس از  Saveوتنظيمات را 

 خود را باز كرده و وارد اينترنت شويد . Internet Explorerو دوباره 

 

 Asus AM602 Comboطریقه نصب مودم ایسوز 

 مودم را به كامپيوتر و مودمتان وصل كنيد .  Usbابتدا سيم  -1
باز  Found new Hardware Wizardسي دي مودم را در سي دي خوان قراردهيد . صفحه  -2

 كنيد Nextشده گزينه اول راانتخاب نماييد و سپس 
 كنيد . Next( وRecommendedدر صفحه بعد گزينه اول راانتخاب كرده ) -3
 Continue Anyپديدار گرديد روي گزينه  Hardware Installationدر هنگام نصب پنجره  چنانچه -4

way  كليك كنيد تا مراحل نصب به اتمام رسد . حال بررويFinish  . كليك كنيد 
در اينجا در برخي مواقع وبسته به اينكه سرويس دريافتي را از چه شركتي دريافت كرده ايد  -5

 START/COTROL PANEL/NETWORK CONECCTION/LOCAL AREAر مودمتان را د IPبايد 
CONNECTION  وارد كنيد .)لطفا به قسمت آموزش طريقه تغييرIP  مودم در سايت تهران دات نت
 مراجعه نماييد(

را وارد  192.168.1.1آي پي مودم كه  Adress Barخود را باز كنيد و در  Internet Explorerحال  -6
را وارد نماييد و  adminدر هردو قسمت  Passwordو  Usernameباز شده به جاي كنيد و در پنجره 

 نماييد . okسپس 
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-Dsl autoكليك كنيد . حال تيك Quick Setupدر اين قسمت وارد كنسول مودم ميشويد . روي  -7
connect  رابرداريد و به جايVPI=0  وVCI=35 را وارد كنيد . )توجه داشته باشيدVPI-VCI ه بست

كنيد و  Nextفرق ميكند و بايد از آنها مقاديرشان را بگيريد ( و سپس  ADSLبه شركت رائه دهنده 
 كنيد. Next( را انتخاب كنيد و سپس PPPOE)PPPover Ethernetدر صفحه بعد گزينه 

به شما داده وارد كنيد و  ADSLكه شركت ارئه دهنده  username , passwordدر اين صفحه  -8
تيك  EnableNatنماييد و در صفحه بعد روي گزينه  Nextتيك كنيد و سپس  Keep aliveه روي گزين

 كنيد . Nextكنيد و 
كنيد و در پايان روي گزينه  Nextرا فعال كنيد و سپس  Disable DHCPدر صفحه بعد گزينه  -9

Save/Reboot  حات را دقيقه كليه صف 2كليك كنيد .مراحل نصب مودم به پايان رسيد و پس از
 خود را باز كرده و وارد اينترنت شويد. Internet Explorerببنديد و دوباره 

 

    


