คู่มือการติ ดตัง้ DIR-825M AC1200 MU-MIMO Gigabit Router
บรรจุภณ
ั ฑ์
1. DIR-825M
2. Power Adapter DC 12V/1A
3. Ethernet cable
4. คู่มอื การติดตัง้ DIR-825M
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รายละเอียด

สวิทช์สาหรับเปิ ด/ปิ ด
ช่องสาหรับต่ออะแดปเตอร์ 12V 1A
กดปุ่มนี้จะเป็ นการเปิ ดการใช้งาน WPS
ปุ่มสาหรับ Reset โดยกดมากกว่า 3 วินาที และปล่อย
ระบบจะทาการ Reset คืนค่าตัง้ ต้นจากโรงงาน
พอร์ท USB
เชื่อมต่อ กับ ONT หรือ ONU
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เครือข่าย

การติ ดตัง้
1. ต่ออะแดปเตอร์ทช่ี อ่ ง 12V
2. ต่อสายแลนจากช่อง LAN 1-4 ไปยังคอมพิวเตอร์
3. ต่อสายแลนจากช่อง WAN ไปยัง ONT หรือ ONU
4. รอจนไฟแสดงสถานะ POWER, LAN, WAN, 2.4G และ 5G ติดค้าง
จึงเริม่ ตัง้ ค่าการใช้งาน

วิ ธีการตัง้ ค่าอิ นเทอร์เน็ตแบบเร็ว โดยเว็บคอนฟิ ก
1. เปิ ด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์
http://192.168.0.1 หรือ http://dlinkrouter.local แล้วกดปุ่ม Enter

8. ขัน้ ตอนที่ 5 : Setup Wireless เป็ นการตัง้ ค่า Wireless SSID และ

หรือ

2. จะปรากฏหน้าต่าง Login เพื่อให้ตงั ้ ค่า กรอก Username เป็ น admin
Password ตามฉลากทีต่ ดิ ด้านล่างอุปกรณ์ และ Captcha ตัวเลขหรือ
ตัวอักษรทีแ่ สดง จากนัน้ คลิก Login

3. หลังจาก Login เข้ามาแล้ว จะปรากฏหน้ า Setup Wizard ให้ค ลิก
Next >> เพื่อเริม่ การตัง้ ค่า

4. ขัน้ ตอนที่ 1 : Operation Mode ให้ เลื อ ก Gateway จากนั ้น คลิ ก
Next >> เพื่อไปขัน้ ตอนถัดไป

Password ของ Wireless ทัง้ ย่าน 2.4GHz และ 5GHz ถ้าเสร็จสิน้ การตัง้
ค่าแล้ว คลิก Finished >> แล้วรอสักครู่...
5. ขัน้ ตอนที่ 2 : WAN Interface Setup ให้เลือก WAN Access Type
เป็ น PPPoE เมื่อเชื่อมต่อ DIR-825M กับ ONT หรือ ONU แบบ Bridge
Mode จากนัน้ กรอก User Name และ Password ที่ใช้ในการเชื่อ มต่อ
อินเทอร์เน็ต แล้วคลิก Next >> เพื่อไปขัน้ ตอนถัดไป

6. ขัน้ ตอนที่ 3 : LAN Interface Setup เป็ นการตัง้ ค่า IP Address หรือ
Subnet Mask ถ้าไม่มีการเปลี่ย นแปลง คลิก Next >> เพื่อ ไปขัน้ ตอน
ถัดไป

7. ขัน้ ตอนที่ 4 : Set admin account เป็ นการตัง้ ค่า admin Password
เพื่อเข้าไปตัง้ ค่าอุปกรณ์ครัง้ ต่อไป ถ้าไม่เปลีย่ นแปลง คลิก Next >> เพื่อ
ไปขัน้ ตอนถัดไป
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