คู่มือการติ ดตัง้ DIR-1251 AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Gigabit Router

รายละเอียดด้านหน้ า

การติ ดตัง้
1. ต่ออะแดปเตอร์ทช่ี อ่ ง 12V 1A
2. ต่อสายแลนจากช่อง LAN 1-4 ไปยังคอมพิวเตอร์
3. ต่อสายแลนจากช่อง INTERNET ไปยัง ONT หรือ ONU
4. รอจนไฟแสดงสถานะ POWER, INETRNET, WLAN และ LAN ติด
ค้าง จึงเริม่ ตัง้ ค่าการใช้งาน

บรรจุภณ
ั ฑ์

1. POWER ไฟแสดงสถานะการเชือ่ มต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
2. INTERNET ไฟแสดงสถานะ การเชือ่ มต่อกับพอร์ท INTERNET
3. WPS ไฟแสดงสถานะ การเชือ่ มต่อไวร์เลส WPS
4. WLAN ไฟแสดงสถานะ การเชือ่ มต่อไวร์เลส
5. LAN 1-4 ไฟแสดงสถานะ การเชือ่ มต่อกับพอร์ทแลน
รายละเอียดด้านหลัง

รูปแบบการเชื่อมต่อ

วิ ธีการตัง้ ค่าอิ นเทอร์เน็ตแบบเร็ว โดยเว็บคอนฟิ ก
1. เปิ ด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome
พิมพ์ http://192.168.0.1 หรือ http://dlinkrouter.local แล้วกดปุม่ Enter

หรือ

2. จะปรากฏหน้าต่าง Welcome เพือ่ ให้ตงั ้ ค่าอินเทอร์เน็ตแบบเร็ว เลือก
ภาษาทีใ่ ช้เป็ น English

1. LAN (1-4) ช่องสําหรับเสียบสายแลนกับคอมพิวเตอร์ หรือ สวิทช์
หรือ อุปกรณ์ NAS และ Game Consoles
2. INTERNET ช่องสําหรับเสียบสายแลนกับ ONT หรือ ONU
3. 12V 1A ช่องสําหรับเสียบอะแดปเตอร์ 12V 1A
4. POWER สวิทช์สาํ หรับเปิด/ปิ ด
5. WPS ปุม่ สําหรับเปิ ดการเชือ่ มต่อไวร์เลส WPS
6. RESET ปุม่ สําหรับ RESET โดยกดมากกว่า 8 วินาที จะเป็ นการคืน
ค่าตัง้ ต้น

2.1 หากเชื่อมต่อ DIR-1251 กับ ONT หรือ ONU ทีต่ งั ้ ค่าเป็ น Bridge
mode ให้เลือก My Internet Connection is เป็ น PPPoE จากนัน้ กรอก
Username และ Password ทีใ่ ช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สําหรับค่า
2.4G / 5G Wi-Fi Settings จะทําการตัง้ ค่ามาให้แล้ว โดยค่า Wi-Fi
Name และ Wi-Fi Password จะตรงกับฉลากทีต่ ดิ อยู่ทอ่ี ุปกรณ์ แต่
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการจดจํา ขัน้ ตอนสุดท้ายคือให้ทาํ
การตัง้ ค่า Device Admin Password หรือรหัสผ่านของแอดมินเพื่อใช้
สํา หรับ การเข้า ไปตัง้ ค่ า เพิ่ม เติม ครัง้ ต่ อ ไป ตัว อย่ า ง เช่ น 1234abcd
(รหัสผ่านต้องตัง้ อย่างน้อย 8 ตัวอักษร)

ตัวอย่าง ฉลากทีต่ ดิ อยูท่ อ่ี ุปกรณ์

2.2 หากเชื่อมต่อ DIR-1251 กับ ONT หรือ ONU ทีต่ งั ้ ค่าเป็ น Route
mode ให้เลือก My Internet Connection is เป็ น Dynamic IP (DHCP)
เพือ่ รับค่าอินเทอร์เน็ตจาก ONT หรือ ONU สําหรับค่า 2.4G / 5G Wi-Fi
Settings จะทําการตัง้ ค่ามาให้แล้ว โดยค่า Wi-Fi Name และ Wi-Fi
Password จะตรงกับฉลากทีต่ ดิ อยู่ทอ่ี ุปกรณ์ แต่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
เพื่อ ให้ง่ า ยต่ อ การจดจํา ขัน้ ตอนสุ ด ท้ า ยคือ ให้ ทํ า การตัง้ ค่ า Device
Admin Password หรือรหัสผ่านของแอดมินเพือ่ ใช้สาํ หรับการเข้าไปตัง้
ค่าเพิม่ เติมครัง้ ต่อไป ตัวอย่าง เช่น 1234abcd (รหัสผ่านต้องตัง้ อย่าง
น้อย 8 ตัวอักษร)

ทําการตรวจเช็คค่าต่างๆทีต่ งั ้ ถ้าถูกต้องแล้วคลิกปุม่ Save เป็ นการเสร็จ
สิน้ การตัง้ ค่า กรุณารอสักครู.่ ..ประมาณ 60 วินาที เพือ่ ให้อุปกรณ์บนั ทึก
ค่าและทําการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ
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