คู่มือการติ ดตัง้ DIR-809 Wireless AC750 Dual Band Router

รายละเอียดด้านหน้ า

การติ ดตัง้
1. ต่ออะแดปเตอร์ทช่ี อ่ ง POWER
2. ต่อสายแลนจากช่อง LAN 1-4 ไปยังคอมพิวเตอร์
3. ต่อสายแลนจากช่อง INTERNET ไปยัง Modem / ONU
4. รอจนไฟแสดงสถานะ POWER, INETRNET, WLAN ติดค้าง จึงเริม่
ตัง้ ค่าการใช้งาน

บรรจุภณ
ั ฑ์

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

รูปแบบการเชื่อมต่อ

1. LAN (1-4) – ช่องสาหรับเสียบสายแลนกับคอมพิวเตอร์ หรือ สวิทช์
หรือ อุปกรณ์ NAS และ Game Consoles
2. INTERNET – ช่องสาหรับเสียบสายแลนกับ Modem / ONU
3. POWER – ช่องสาหรับเสียบอะแดปเตอร์ 5V 1A
4. WPS / RESET – ปุ่มสาหรับเปิ ดการเชือ่ มต่อไวร์เลส WPS โดยกด 17 วินาที เพือ่ เริม่ ทางาน WPS-PBC Discovery Mode และ ปุ่มสาหรับ
RESET โดยกดมากกว่า 8 วินาที จะเป็ นการคืนค่าตัง้ ต้น

ที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) Properties > Tab General
ให้ตงั ้ เป็ น Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS
server address automatically

วิ ธีการตัง้ ค่าอิ นเทอร์เน็ ตแบบเร็ว โดยเว็บคอนฟิ ก
1. เปิ ด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome แล้ว
พิมพ์ http://192.168.0.1 แล้วกดปุ่ม Enter

2. จะปรากฏหน้าต่าง Login ของ DIR-809 ให้ปล่อยว่างทีช่ ่อง
Password จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ Login เพือ่ เข้าไปตัง้ ค่า

3. ที่เมนู Internet Connection ให้เลือ กเป็ น Dynamic IP (DHCP) เมื่อ
เชื่อ มต่ อ กับ Modem หรือ ONU ที่ต ัง้ ค่ าเป็ น Route mode และ ตัง้ ค่ า
Wireless Connection โดยกาหนดชือ่ Wireless Network Name (SSID)
ของไวร์เลส 2.4GHz และ 5GHz ที่ต้ อ งการ และ Wireless Password
โดยกาหนดเป็ นตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัว หรือถ้าไม่ต้องการ
เปลี่ ย นแปลงค่ า ดั ง กล่ า วก็ ส ามารถใช้ ค่ า Wireless Network Name
(SSID) และ Wireless Password ทีอ่ ุปกรณ์ตงั ้ มาให้อตั โนมัติได้เลย โดย
อุปกรณ์แต่ละตัวจะมีค่าทีไ่ ม่ซ้ากัน คลิก Save & Logout เพื่อบันทึกค่า
เป็ นอันเสร็จสิน้ การตัง้ ค่าอินเทอร์เน็ตแบบเร็ว

5. จากนัน้ ให้คลิก Reboot Now เพือ่ ให้ค่าทีบ่ นั ทึกเริม่ ทางานหลังจากที่
อุปกรณ์รบี ตู รอประมาณ 1 นาที
4. ในกรณีทต่ี อ้ งการตัง้ ค่า DIR-809 เป็ น AP(Access Point) Mode ให้
คลิกทีเ่ มนู Advanced Network

5. ทีห่ น้าเมนูหลัก คลิกทีเ่ มนู WIRELESS SETTINGS จากนัน้ เลือก
Wireless Mode เป็ น AP Mode จากนัน้ คลิก Save Settings เพือ่ เป็ น
การบันทึกค่า
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