
 Maxnet 830i تنظیمات وایرلس مودم

 

 .به سادگی هرچه تمام Maxnet 830i تنظیمات وایرلس مودم

 .کلیک کنید iMaxnet 830 مودم برای بررسی مودم میتوانید بر روی

کلیک  یبه صورت تصویر i Maxnet 830تنظیمات مودم برای تنظیمات این مودم بر روی

 .کنید

 .برای انجام تغییرات در تنظیمات شبکه وایرلس خود باید مراحل زیر را قدم به قدم طی کنید 

 pc دقت کنید اگر تنظیمات اشتباه شد و پسورد خود را فراموش کردید حتما باید با کامپیوتر

 .به مودم متصل شوید LAN یا لپ تاپ با کابل

 .جددا به صورت صحیح انجام دهیدسپس مراحل زیر را م

 .و حتما رمز عبور جدید خود را یادداشت فرمایید

از رمز عبور های آسان و نامعتبر استفاده نکنید. سعی کنید از حروف کوچک و بزرگ  :توجه

 .، ! و ... استفاده کنید@عدد وشکلک های از قبیل  -انگلیسی 

د و عدم انجام تنظیمات امنیتی به سادگی به امروزه بسیاری از مودم ها به خاطر سادگی پسور

 .دام هکر ها می افتند

 

 مراحل - Maxnet 830i تنظیمات وایرلس مودم

 .کلیک کنید Wireless در منوی سمت چپ گزینه ی .1

 .را انتخاب کنید Basic سپس زیر گزینه ی

 .را بزنید Enable Wireless در صفحه باز شده تیک گزینه ی
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 .، نامی را برای شبکه وایرلس خود انتخاب کنید   SSID بعد از آن در قسمت

 .را کلیک کنید Apply/Save درپایان بر روی دکمه
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 .را انتخاب کنید Security زیر گزینه ی Wireless سپس از گرینه ی .2

 نام همان. )کنید انتخاب را خود وایرلس شبکه نام   Select SSID در این صفحه ، در قسمت

 (خودتان مشخص کردید  Basic قسمت در که

را انتخاب  Mixed WPA2/WPA –PSK گزینه Network Authentication در قسمت

 .کنید

برای شبکه وایرلس خود وارد  رمز مناسبی ،WPA/WAPI passphrase سپس در قسمت

 کنید.

 .را کلیک کنید Apply/Save درنهایت برروی گزینه
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 .موفقیت انجام شده استتبریک میگم تنظیمات وایرلس مودم شما با 

 .امیدواریم از این مقاله استفاده الزم برده باشید

 .با مودم ها همراه باشید
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