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คูม่อืการใชง้าน 

 

 1. รายการสนิคา้ 

     ตารางแสดงรายการสนิคา้ทีบ่รรจภุายในกลอ่ง 

 

หมายเหต ุ: หากสนิคา้มคีวามผดิพลาดหรอืไดร้บัความเสยีหายสามารถตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร  

2. การเชือ่มตอ่อปุกรณ ์

     ขัน้ที1่ : เชือ่มตอ่พอรต์ DSL ของ Router ไปยังพอรต์ Modem ของ Splitter โดยใชส้ายโทรศัพท ์
เชือ่มตอ่โทรศัพทไ์ปยังพอรต์ Modem ของ Splitter โดยใชส้ายโทรศัพท ์เชือ่มตอ่แจ็คโทรศัพทไ์ปยังพอรต์ 
Line ของ Splitter โดยใชส้ายโทรศัพท ์

     ขัน้ที2่ : เชือ่มตอ่พอรต์ LAN ของ Router ไปยังพอรต์ Ethernet ของเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย 
LAN 

     ขัน้ที3่ : เชือ่มตอ่ Power Adapter กบัเตา้เสยีบไฟ AC และตอ่ไปยังพอรต์ Power ของ Router 

 



รปูแสดงการเชือ่มตอ่อปุกรณ ์Router, เครือ่งคอมพวิเตอร,์ Splitter และโทรศพัท ์

  

ตารางแสดงรายละเอยีดพอรต์ของ Router 

 

 3. ข ัน้ตอนการต ัง้คา่เพือ่เชือ่มตอ่ Internet 
    การต ัง้คา่เพือ่เชือ่มตอ่ Internet สามารถท าได ้2 วธิ ีดงันี ้ 
    แบบที ่1 (ข ัน้ตอนลดั)   
            - เปิด Browser ขึน้มาและพมิพ ์192.168.1.1/3bb แลว้กด Enter 
            - ใส ่Username/Password  ที ่Radius (ตรวจสอบไดจ้ากใบรายงานการตดิตัง้) 
            - พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ  
            - กดปุ่ ม Save 
            - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ สามารถป้อน URL Website เพือ่เขา้ใชง้าน Internet ไดเ้ลย 

 



   แบบที ่2 (ข ัน้ตอนท ัว่ไป) 
            - เปิด Browser ขึน้มาและพมิพ ์192.168.1.1 แลว้กด Enter 
            - ชอ่ง Username พมิพ ์admin 
            - ชอ่ง Password พมิพ ์Mac Address 4 ตัวหลงัสดุของ Router 
            - พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฏ  
            - กดปุ่ ม OK เพือ่เขา้สูข่ัน้ตอน การต ัง้คา่ WAN,Wireless 

 

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

 



5. ข ัน้ตอนการ ต ัง้คา่ LAN 

     - คลกิทีแ่ท็บ Interface Setup --> คลกิที ่LAN ทางดา้นบนของหนา้ตา่ง 
     - IP address          : ใส ่192.168.1.1 (IP เริม่ตน้ของ Router สามารถเปลีย่นแปลงได)้ 
     - DHCP server       : เลอืก Enabled (เพือ่ให ้router จา่ย IP ออกมา) 
     - Start IP address : ใส ่192.168.1.2 (IP เริม่ตน้ที ่router จา่ย สามารถเปลีย่นแปลงได)้ 
     - IP Pool Count     : สามารถก าหนด เครือ่งอปุกรร์องรับ IP สงูสดุไดถ้งึ 253 เครือ่ง  
     - Lease Time         : สามารถก าหนด ระยะเวลา เครือ่งทีเ่ชือ่มตอ่ได ้(86400=1 วัน)) 
     - DNS Relay          : ระบบจะก าหนดคา่ที ่Auto (กรณีตอ้งการใส ่DNS server ใหเ้ลอืก 
Manual Primary DNS server : 110.164.252.222 (DNS server 3BB) --> Secondary DNS 
server : 8.8.8.8 (DNS server Google) 
     - กด Save 

 

6. ข ัน้ตอนการ ต ัง้คา่ WLAN 

     - 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 ไมซ่ ้า
กนั) 
     - Use WPS           : เลอืก No (ปิดการใชง้าน WPS) 
     - SSID                  : ตัง้ชือ่ส าหรับ เครอืขา่ยไรส้าย ตามตอ้งการ 
     - Authentication Type : เลอืก WPA-PSK/WPA1-PSK (รปูแบบการตัง้รหัสผา่น wifi มใีหเ้ลอืกหลาย
แบบ ตามตอ้งการ) 

 

 



 
     - Pre-shared key  : ตัง้ชือ่ส าหรับ เครอืขา่ยรหัสผา่น ตามตอ้งการอยา่งนอ้ย 8 ตวัอกัษร 
     - Wireless MAC Address Filter : เลอืก Deactivated (ปิดการใชง้านการลอ๊กคา่ mac address) 
     - กด Save   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ข ัน้ตอนการ ต ัง้คา่ Forword Port 

     - คลกิทีแ่ท็บ Advanced Setup --> คลกิที ่NAT  
     - คลกิที ่Virtual Server จะขึน้หนา้ config Forword Port ขึน้มา 
     - Start Port/End Port : ใสเ่ป็น Port ของกลอ้งทีตั่ง้คา่ไว ้เชน่ 81 
     - Local IP Address      : ใสเ่ป็น IP Address ของ DVR 
     - Start Port/End Port (Local) : ใสเ่ป็น Port ของกลอ้งทีตั่ง้คา่ไว ้เชน่ 81 
     - กด SAVE 
      **หากตอ้งการเพิม่ Port ใหเ้ลอืก Rule Index 1-12 แลว้ใสข่อ้มลูของ Port ตามทีต่อ้งการ** 



 

8. ข ัน้ตอนการ ต ัง้คา่ DDNS 

     - คลกิทีแ่ท็บ Access Management --> คลกิที ่DDNS   
     - Dynamic DNS   : เลอืก Activated เพือ่เปิดใชง้าน 
     - My Host Name  : ใส ่Host หรอื Domain ทีส่มัครไว ้เชน่ test123.dyndns.org 
     - ใส ่E-mail และ Username & Password ทีล่งทะเบยีนไว ้แลว้คลกิที ่SAVEไดเ้ลย 

 


