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ADSL2/2+ Router 4 PORT LAN,WIFI 150 Mbps 

  

1. 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 ์3bb 
            - กดปุ่ ม Login เพือ่เขา้สูข่ัน้ตอน การต ัง้คา่ WAN,Wireless 

 



2. ข ัน้ตอนการ ต ัง้คา่ Wan แบบ Manual 

     - คลกิทีแ่ท็บ Setup --> คลกิที ่WAN      
     - ใส ่Username/Password ที ่Radius (ตรวจสอบไดจ้ากใบรายงานการตดิตัง้) 
     - กด Save  สามารถป้อน URL  Website เพือ่เขา้ใชง้าน Internet ได ้

 

 
 
 



2. ข ัน้ตอนการ ต ัง้คา่ SSID  
     - คลกิทีแ่ท็บ Setup --> คลกิที ่WLAN  
     - คลกิที ่Basic   
     - SSID  : ตัง้ชือ่ส าหรับ เครอืขา่ยไรส้าย ตามตอ้งการ 
     - กด Apply Changes   
  

 
  

3. ข ัน้ตอนการ ต ัง้คา่ รหสั WIFI  
     - คลกิทีแ่ท็บ Setup --> คลกิที ่WLAN 
     - คลกิที ่Security   
     - Pre-shared key  : ตัง้ชือ่ส าหรับ เครอืขา่ยรหัสผา่น ตามตอ้งการ 
     - กด Apply Changes   
  

 

 



4.  ข ัน้ตอนการ ต ัง้คา่  Fix DNS ในอปุกรณ์ 

     - คลกิทีแ่ท็บ Basic  -->คลกิที ่LAN  --> คลกิที ่ DHCP  

 

     - สามารถ Fix DNS ลงไปในชอ่ง Primary DNS server address และ Secondary DNS server 
address หลังจากนัน้ พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ กด  Submit 

 
 

5. ข ัน้ตอนการ ต ัง้คา่  Forward port ในอปุกรณ์ (กรณีต ัง้คา่เพือ่ใชง้านกลอ้งวงจร
ปิด) 

     - คลกิทีแ่ท็บ Advance --> คลกิที ่NAT --> เลอืก Port Mapping  

 



     - Interface : เลอืก INTERNET_TR069_R_0_33 
     - Protocol   : เลอืกเป็นตามรปูแบบทีก่ าหนดหรอืจะเลอืกแบบ TCP/UDP  
     - External start port : ใสเ่ป็น Port ของกลอ้งทีตั่ง้คา่ไว ้เชน่ 80 
     - External end port : ใสเ่ป็น Port ของกลอ้งทีตั่ง้คา่ไว ้เชน่ 80 
     - Internal host : ใสเ่ป็น IP Address ของ CCTV เชน่  192.168.1.203 
     - Internal port : ใส ่คา่ port ทีต่อ้งการ Forward  
     - Mapping name : ตัง้ชือ่ ตามความตอ้งการ 
เมือ่ Forward Port แลว้ ใหท้ าการเช็ควา่ Port ทีแ่อดลงไปใน router นัน้ไดท้ าการ Forward Port ผา่น
หรอืไม ่
**โดยสามารถเช็คไดท้ี ่www.canyouseeme.org หากตรวจสอบแลว้ ฟ้อง Error แสดงวา่การ Forward 
port ยังไมผ่า่น อาจจะตอ้งตดิตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต*** 

 
 


