
GPON ONU AN5506-01-A (1GE ไมม่ ีWiFi) 

คูม่อืการใชง้าน 

  

   

1.   รายการสนิคา้ทีบ่รรจภุายในกลอ่ง    

 

รายการ จ านวน 

Gpon Terminal 1 

Power Adapter 1 

สาย LAN 1 

คูม่อืการตดิตัง้ 1 

  

สถานะไฟบน Router   

 

 

 

 

 



ชือ่
สญัลกัษณ์  

สถานะไฟ รายละเอยีด 

POWER สเีขยีว 

ตดิสวา่ง  แสดงการจ่ายไฟเขา้อปุกรณ์  

ตดิกระพรบิ  -  

ดบั ไมม่กีารจา่ยกระแสไฟ 

LAN สเีขยีว 

ตดิสวา่ง  แสดงการเชือ่มตอ่ผา่น Port LAN  

ตดิกระพรบิ  แสดงการรับสง่ขอ้มลูผา่น Port  LAN 

ดบั ไมม่กีารเชือ่มตอ่ผ่าน Port LAN 

  LOS สแีดง 

ตดิสวา่ง  
สาย Optical fiber ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบั  Port 

Optical หรอืไมม่กีารสง่สญัญาณ 

ตดิกระพรบิ  
คา่ Rx optical power ต า่กวา่ Receiver 

sensitivity 

ดบั คา่ optical power ปกต ิ

PON สเีขยีว 

ตดิสวา่ง  
อปุกรณ์ GPON Terminal และอปุกรณ์ของผู ้

ใหบ้รกิารตดิตอ่สือ่สารกนัไดป้กต ิพรอ้มใชง้าน  

ตดิกระพรบิ  
อปุกรณ์ GPON Terminal พยามยาม

ตดิตอ่สือ่สารกับอปุกรณ์ของผูใ้หบ้รกิาร 

ดบั 
อปุกรณ์ GPON Terminal ไมอ่นุญาตใหใ้ชง้าน 

กรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ขอความ ชว่ยเหลอื 

 

ดา้นหลงัอปุกรณ ์

  

ล าดบั พอรต์/ปุ่ ม รายละเอยีด 

1 PON ส าหรับเชือ่มตอ่สาย Optical fiber ในการรับสง่สัญญาณแสง 

2 LAN  ส าหรับเชือ่มตอ่พอรต์ Ethernet ของ Access Point  

3 POWER ส าหรับเชือ่มตอ่กับ Power Adapter 

4 ON/OFF ส าหรับเปิดหรอืปิดการจ่ายไฟของอปุกรณ์ 

 

 

 

 



ดา้นขา้งของตวัอปุกรณ ์

 

พอรต์/ปุ่ ม รายละเอยีด 

Light ส าหรับเปิดหรอืปิดไฟ LED ทีแ่สดงสถานะ 

Reset ส าหรับการ Reset อปุกรณเ์ป็นการตัง้คา่จากโรงงาน โดยกดปุ่ มคา้งไว ้10 วนิาท ี

  

2. ข ัน้ตอนการตดิต ัง้อปุกรณ์ 

 

 
 

ข ัน้ตอนที ่1 : เชือ่มตอ่สาย Optical fiber เขา้กบั Port PON ของ GPON Terminal 

ข ัน้ตอนที ่2 : เชือ่มตอ่ Port Lan ของ GPON Terminal ไปยัง Port Ethernet ของ Access Point 

ข ัน้ตอนที ่3 : เชือ่มตอ่ Adapter AC กบั Port Power(DC-IN)  

ข ัน้ตอนที ่4 : กดปุ่ ม ON/OFF เพือ่เริม่ตม้ใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ข ัน้ตอนการตรวจสอบอุปกรณ์  AN5506-01-A    

1.     เปิด Web Browser และใส ่IP Gateway ของ ONU IP Address : 192.168.1.1 

 

 

2.  จะปรากฏหนา้จอแสดงใหร้ะบุ  Username = admin 
                                            Password  = admin  แลว้ Click ที ่Login 

 

จะปรากฏหนา้จอแสดงเขา้สูห่นา้หลกั Router ขอ้มลู รุ่นของผลติภัณฑ ์ฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์และอืน่ๆ 

ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แท็บสถานะ Status 

1. ตรวจสอบ คา่ Optical Power 

   คลกิทีแ่ท็บ Status --> คลกิที ่Optical Info -->  ตรวจสอบ Optical Info ขอ้มลู Received 
Power ไมเ่กนิ -28 จะปรากฎหนา้จอแสดงผล  ดงัภาพ 

 

 

 

แท็บสถานะ Network 

1. ตรวจสอบคา่อปุกรณ์ AN5506-01-A   

    คลกิทีแ่ท็บ Network --> คลกิที ่Autentication--> ตรวจสอบ OLT Authentication เพือ่
รับรองความถกูตอ้งของ อปุกรณ์ AN5506-01-A   

   จะปรากฎหนา้จอแสดงผล  ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แท็บสถานะ Application 

1.  ตรวจสอบ Port ทีก่ าลงัเชือ่มตอ่ 

     คลกิทีแ่ท็บ  Application  --> แท็บ Web Port   

      

แท็บสถานะ การจดัการ  

1. ตรวจสอบ บญัชผีูใ้ช ้

   คลกิทีแ่ท็บ  Management --> คลกิที ่Account Management --> User Account 

 

 

 

 

 

 

 

2. ตรวจสอบ ก าหนดคา่บญัชปัีจจบุนั 

    คลกิทีแ่ท็บ   Management  --> คลกิที ่Account Management  --> Maintenance 

Account 

 

 

 



 

3. ตรวจสอบ คนืคา่การตัง้คา่อปุกรณ์ 

   คลกิทีแ่ท็บ  Management  -->Device Management  --> Restore 

 

  

4. ตรวจสอบ Upgrade Firmware 

   คลกิทีแ่ท็บ  Management   --> Device Management    --> Local Upgrade   --
> Upgrade Firmware 

 

 

 

 

 

5. ตรวจสอบ อปุกรณ์เริม่ตน้ระบบใหม่ 

   คลกิทีแ่ท็บ   Management   -->  Device Management   --> Device Reboot 

 


