
ADSL2+ 1Port Wi-Fi (NT3BB-1PWN-125) 

คูม่อืการตดิต ัง้ 

1.  รายการสนิคา้  

     ตารางแสดงรายการสนิคา้ทีบ่รรจภุายในกลอ่ง 

 

หมายเหต:ุ หากสนิคา้มคีวามผดิพลาดหรอืไดรั้บความเสยีหายสามารถตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร 

2.  การเชือ่มตอ่อปุกรณ์ 

ข ัน้ที ่1:  เชือ่มตอ่ Port DSL  ของ  Router  ไปยัง Port Modem  ของ  Splitter  โดยใชส้ายโทรศัพท์
เชือ่มตอ่โทรศัพทไ์ปยัง Port Modem  ของ  Splitter  โดยใชส้ายโทรศัพทเ์ชือ่มตอ่ Jack โทรศัพทไ์ปยัง 
Port Line ของ Splitter  

ข ัน้ที ่2:  เชือ่มตอ่ Port LAN ของ Router ไปยัง Port Ethernet ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยใชส้าย LAN 

ข ัน้ที ่3:  เชือ่มตอ่  Power  Adapter  กบัเตา้เสยีบไฟ AC  และตอ่ไปยัง Port Power  ของ Router 

รปูแสดงการเชือ่มตอ่อปุกรณ์ Router, เครือ่งคอมพวิเตอร,์ Splitter และโทรศัพท ์

 



 ตารางแสดงรายละเอยีด Port ของ Router: 

     

3. ต ัง้คา่ผา่น Web 

  
  3.1 การต ัง้คา่ IP Address ของ Card LAN 
  
     ท าการก าหนดคา่ TCP/IP properties ของ Card LAN เป็น Obtain an IP address automatically 
from modem หรอืก าหนดคา่ IP address ของเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หอ้ยูใ่นเครอืขา่ยเดยีวกบั Router 
  
  3.2 การต ัง้คา่อนิเตอรเ์น็ต 
  
     เปิด Web Browser ขึน้มา สามารถด าเนนิการได ้2 รปูแบบ ดังนี ้
 
       แบบที ่1  (ขัน้ตอนลัด)  
            - เปิด Browser ขึน้มาและพมิพ ์192.168.1.1/3bb แลว้กด Enter 
            - ใส ่Username/Password ที ่Radius (ตรวจสอบไดจ้ากใบรายงานการตดิตัง้) 
            - พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฏ  
            - กดปุ่ ม Save 
            - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ สามารถป้อน URL Website เพือ่เขา้ใชง้าน Internet ไดเ้ลย 

 
 
 
  
 



    แบบที ่2 (ขัน้ตอนทั่วไป) 
      - เปิด Browser ขึน้มาและพมิพ ์http://192.168.1.1แลว้กด Enter 
      - ชอ่ง Username พมิพ ์admin 
      - ชอ่ง Password พมิพ ์4 ตัวสดุทา้ยของ MAC address  
      - พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฏ 
      - กด Login 

 

                    ตัวอยา่ง  MAC address จะเขยีนอยูท่ี ่Sticker ตดิดา้นลา่งของเครือ่ง 

 

                         

2. ต ัง้คา่ Wan แบบ Manual 
         -  เลอืก Interface Setup --> คลกิที ่Internet   
         -  Virtual Circuit : เลอืก PVC0 ระบบจะขึน้คา่ VPI:0 และ VCI:33 ใหอ้ตัโนมัต ิ
         -  ATM QoS         : เลอืก UBR 
         -  ISP                  : เลอืก PPPoA/PPPoE 
         -  Username       : ตรวจสอบไดจ้าก ใบรายงานการตดิตัง้  
         -  Password        : ตรวจสอบไดจ้าก ใบรายงานการตดิตัง้  
         -  Encapsulation mode : เลอืก PPPoE-LLC 
         -  Connection      : เลอืก Always On (Recommended) 
         -  MTU                  : คา่จะก าหนดอตัโนมัต ิ(ตามการตัง้คา่ของอปุกรณ์เอง) 
         -  กด Save  สามารถป้อน URL  Website เพือ่เขา้ใชง้าน Internet ได ้



 

3. การต ัง้คา่ Wireless 

          - คลกิทีแ่ท็บ Interface Setup --> คลกิที ่Wireless   
          - Access Point     :  เลอืก Activated หรอืกดปุ่ ม Wlan ดา้นขา้ง Router เพือ่เปิดใชง้าน wifi 
          - Channel             : เลอืก Auto (สามารถ fix channel ได ้มใีหเ้ลอืก 1-13 แตใ่ชง้านไดจ้รงิแค ่1-
11) 
          - Wireless Mode  : เลอืก 802.11b/g/n (มาตรฐาน wifi ทีใ่ชง้านอยู)่ 
          - SSID Index       : ใส ่1-4 (แตล่ะ SSID จะสามารถตัง้ชือ่ เครอืขา่ยไรส้าย ตามความตอ้งการ ไม่
ซ ้ากนั) 
          - Use WPS           : เลอืก No (ปิดการใชง้าน WPS) 



          - SSID                  : ตัง้ชือ่ส าหรับ เครอืขา่ยไรส้าย ตามตอ้งการ 
          - Authentication Type : เลอืก WPA-PSK/WPA1-PSK (รปูแบบการตัง้รหัสผา่น wifi มใีหเ้ลอืก
หลายแบบ ตามตอ้งการ) 
          - Pre-shared key  : ตัง้ชือ่ส าหรับ เครอืขา่ยรหสัผา่น ตามตอ้งการอยา่งนอ้ย 8 ตัวอกัษร 
          - Wireless MAC Address Filter : เลอืก Deactivated (ปิดการใชง้านการล็อกคา่ mac 
address) 
          - จะปรากฏหนา้ตา่ง Validate Code   : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฏ 
          - กด Save   

        

 


