สถานะการทำงานของ LED

การตัง้ ค่า Wireless Network ด้วย WPS

NWA 570N
Wireless N Access Point
Bridge/ Repeater/ Client

เราสามารถใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS) เพื่อเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ Wireless เข้าด้วยกันซึ่งอุปกรณ์นั้นต้องรองรับการใช้งาน
WPS ด้วย
1. อุ ป กรณ์ ที่ จ ะเชื่ อ มต่ อ WPS ต้องอยู่ภายในบริเวณที่สามารถ
เชือ่ มต่อกับ ZyXEL NWA 570N ได้
2. กดปุ่ ม WPS บนตั ว อุ ป กรณ์ ทั้ ง สอง โดยหลั ง จากกดปุ่ ม
WPS ที่อุปกรณ์ตัวแรกแล้วควร กดปุ่ม WPS ที่อุปกรณ์ตัว
ที่สองภายในเวลา 2 นาที

*หากมีการกดปุ่ม WPS บนตัวอุปกรณ์เอาไว้ก่อนแล้วจะไม่สามารถ
ทำการเชื่อมต่อกันได้
3. ไฟ
จะติดกระพริบเป็นเวลา 2-3 วินาที และจะติดค้างหาก
มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สำเร็จแล้ว

4. หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมให้กลับไปทำตาม
ขั้นตอนแรกอีกครั้ง

LED

สี

สถานะ

ความหมาย

กระพริบ

อุปกรณ์ยงั ไม่พร้อมทำงาน
หรือ กำลังเริม่ ทำงาน

ติด

อุปกรณ์ถกู เชือ่ มต่อกับแหล่งจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

ไม่ติด

อุปกรณ์ถกู เชือ่ มต่อกับแหล่งจ่าย
ไม่สมบูรณ์์

กระพริบ

อุปกรณ์กำลัง รับ/ส่ง ข้อมูล

ติด

อุปกรณ์ถกู เชือ่ มต่ออย่างสมบูรณ์
แล้วที่ 10Mbps

กระพริบ

อุปกรณ์กำลัง รับ/ส่ง ข้อมูล

ติด

อุปกรณ์ถกู เชือ่ มต่ออย่างสมบูรณ์
แล้วที่ 100Mbps

ไม่ติด

อุปกรณ์ยงั เชือ่ มต่อ Ethernet port
ไม่สมบูรณ์

กระพริบ

เปิดการใช้งานอุปกรณ์ WPS

ติด

อุปกรณ์ WPS
กำลังเชือ่ มต่อเข้าหากัน

ไม่ติด

อุปกรณ์ WPS ไม่ได้เปิดใช้งาน
หรือ เปิดใช้งาน แต่การเชือ่ มต่อกับ
อุปกรณ์ WPS ตัวอืน่ ล้มเหลว

กระพริบ

อุปกรณ์กำลัง รับ/ส่ง ข้อมูลผ่าน
Wireless

ค่าเริ่มต้นต่างๆ

ขั้นตอนการติดตั้ง Hardware
ก่อนทำการติดตั้งควรทำการตรวจสอบดังนี้
• หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Adaptor) ขนาด12V DC, 1A
• สายแลน (ใช้ได้ทั้งสายตรงและสายไขว้)
• บรอดแบนเร้าเตอร์ (Broadband Router)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อใช้งาน

แผนภาพการทำงาน
Client

Client

Broadband Router
PC
IP - 192.168.1.1
ZyXEL NWA-570N Subnet - 255.255.255.0
IP - 192.168.1.33
Subnet - 255.255.255.0 IP - 192.168.1.2
Gateway - 192.168.1.1 Subnet - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.1.1

1. Antennas: ติดตั้งสายอากาศเข้ากับตัวอุปกรณ์
2. A: เชื่อมต่อโดยใช้สาย LAN ไปยังบรอดแบนเร้าเตอร์
B: เชื่อมต่อโดยใช้สาย LAN ไปยังคอมพิวเตอร์
3. Power: เชือ่ มต่อหม้อแปลงไฟฟ้าเข้ากับช่อง POWER และปลัก๊ ไฟ
4. Reset: สำหรับคืนค่าเดิมเป็นค่าจากโรงงาน

• หลังจากที่ต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วไฟ
และ
จะติด
• ไฟ 1, 2, 3, 4 จะติดเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อการตั้งค่าต่างๆ

อุปกรณ์ได้ถูกกำหนดค่า IP Address ไว้คือ 192.168.1.2 โดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมี IP Address หรือ กำหนด IP Address
(Static) ให้อยู่ในช่วง 192.168.1.3 ถึง 192.168.1.254 Subnet
255.255.255.0 ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1. เลือก Control Panel > Network Connection
2. ในหน้าต่าง Network Connections คลิ๊กขวาที่ Local Area
Connection เลือก Properties
3. เลือก Internet Protocol (TCP/IP) > Properties
4. ที่ General Tab เลือก Use the following IP Address
ตั้งค่าดังนี้
• IP Address 192.168.1.3 ถึง 254
• Subnet Mask 255.255.255.0
• Default Gateway 191.168.1.2

ใช้ Wireless ในการเชื่อมต่อ

ใช้สายในการเชื่อมต่อ

*ตัวกระจายและตัวรับสัญญาณ ต้องใช้ SSID, ช่อง สัญญาณ
และการเข้ารหัสที่ตรงกัน

การตั้งค่า IP Address ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าไป ตั้งค่าตัว NWA 570N

อุปกรณ์พร้อมทำงาน
ติด
แต่ไม่มกี าร รับ/ส่ง ข้อมูล
*ถ้าแผงไฟด้านหน้าไม่มีไฟใดติดเลย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
และตรวจสอบสายว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่ ถ้าแผงไฟ
ด้านหน้ายังคงไม่ติด กรุณาแจ้งตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

การตัง้ ค่าการทำงานของอุปกรณ์ผา่ นทางหน้า Web

3. Bridge คือให้ NWA 570N เป็นตัวเชื่อมผ่านสัญญาณ

1. เข้าสูห่ น้า Web Browser พิมพ์ http://192.168.1.2

4. Wireless Client คือให้ NWA 570N เป็นตัวรับสัญญาณ

ใส่ Password ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ “1234” กด Login
2. เลือกภาษาที่ต้องการแล้ว กด Apply
3. เลือก Go Advanced Setup > Apply

1. โหมด AP
4. จะเข้าสู่หน้าจอแสดงสถานะของ NWA-570N
5. เลือก System ที่แถบด้านซ้าย

6. สามารถตัง้ ชือ่ , กำหนด IP Address และ Gateway IP Address
ของอุปกรณ์ได้ในส่วนนี้ แล้วกด Apply ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยน
แปลงให้ข้ามในส่วนนี้ไป
7. เลือก Wireless ที่แถบด้านซ้าย

ในส่วนของ Operation Mode แบ่งออกได้เป็น 4 โหมด ดังนี้

การตรวจสอบ IP Address บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์

การทดสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

1. AP คือให้ NWA 570N เป็นตัวกระจายสัญญาณสำหรับเชื่อม
ต่ออินเตอร์เนต

1. เลือก Start > Run กด OK
2. ในหน้าต่าง Command Prompt ให้พิมพ์ “ping” เว้นวรรค
ตามด้วย IP Address ของอุปกรณ์ (default IP Address
192.168.1.2) เช่น C:\>ping 192.168.1.2 กด Enter

• SSID - ตั้งชื่อของสัญญาณ Wireless LAN
(Hide SSID คือ ซ่อนสัญญาณโดยไม่ให้ผอู้ น่ื ค้นหาเจอ)
• Channel - เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการใช้งาน โดยถ้าในบริเวณ
นั้นมี AP หลายตัว ควรเลือกช่องสัญญาณให้ห่างกัน
การตั้งค่า Security
• เลือก Disable ถ้าไม่ต้องการตั้งระบบความปลอดภัย ในการใช้
งาน Wireless

• เลือก WEP สามารถตั้งได้สี่รหัสแต่สามารถใช้ได้หนึ่งรหัสต่อ
การใช้งานหนึ่งครั้งเท่านั้น
• การกำหนด WEP Key: มีข้อกำหนด ดังนี้
เลือก 64 Bits: Key ทีใ่ ช้ตอ้ งมีความยาว 5 ตัวอักษรเท่านัน้

3. โหมด Bridge

• เลือก WEP สามารถตั้งได้สี่รหัสแต่สามารถใช้ได้หนึ่งรหัสต่อ
การใช้งานหนึ่งครั้งเท่านั้น
• การกำหนด WEP Key: มีข้อกำหนด ดังนี้
1. 64 Bits: Key ที่ใช้ต้องมีความยาว 5 ตัวอักษรหรือใช้ความ
ยาว 10 ตัวอักษร ถ้าใช้ตวั เลข 0-9 และ “a-f” หรือ “A-F”
2. 128 Bits: Key ทีใ่ ช้ตอ้ งมีความยาว 13 ตัวอักษรหรือใช้ความ
ยาว 26 ตัวอักษร ถ้าใช้ตวั เลข 0-9 และ “a-f” หรือ “A-F”
3. 256 Bits: Key ทีใ่ ช้ตอ้ งมีความยาว 29 ตัวอักษรหรือใช้ความ
ยาว 58 ตัวอักษร ถ้าใช้ตวั เลข 0-9 และ “a-f” หรือ “A-F”

• Channel - เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการใช้งาน โดยถ้าในบริเวณ
นั้ น มี AP หลายตั ว ควรเลื อ กช่ อ งสั ญ ญาณให้ ห่ า งกั น อย่ า ง
น้อย 3 ช่องสัญญาณ
การตั้งค่า Security
• เลือก Disable ถ้าไม่ต้องการตั้งระบบความปลอดภัย ในการใช้
งาน Wireless

• เลือก WEP สามารถตั้งได้สี่รหัสแต่สามารถใช้ได้หนึ่งรหัสต่อ
การใช้งานหนึ่งครั้งเท่านั้น
• การกำหนด WEP Key: มีข้อกำหนด ดังนี้

2. AP + Repeater คือให้ NWA 570N เป็นตัวกระจายพร้อมกับ
ขยายสัญญาณด้วย

3. ถ้าแสดงดังตัวอย่างข้างต้นแสดงว่าคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อม
ต่อกับอุปกรณ์ผ่านทาง LAN ได้

• SSID - ตั้งชื่อของสัญญาณ Wireless LAN
(Hide SSID คือ ซ่อนสัญญาณโดยไม่ให้ผอู้ น่ื ค้นหาเจอ)
• Channel - เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการใช้งาน โดยถ้าในบริเวณ
นั้ น มี AP หลายตั ว ควรเลื อ กช่ อ งสั ญ ญาณให้ ห่ า งกั น อย่ า ง
น้อย 3 ช่องสัญญาณ
• WDS Setting - กำหนด MAC Address ของอุปกรณ์ที่จะนำ
มาเชื่อมต่อกัน
การตั้งค่า Security
• เลือก Disable ถ้าไม่ต้องการตั้งระบบความปลอดภัย ในการใช้
งาน Wireless

เข้าสู่ เมนู Wireless > Wireless Settings

เลือก Obtain DNS Server Address Automatically
5. กด OK เพือ่ ปิดหน้าต่างการตั้งค่า

1. เลือก Start > Run
2. พิมพ์ “ipconfig” กด OK ตรวจสอบ IP Address ว่าอยูใ่ นช่วง
192.168.1.3 ถึ ง 192.168.1.254 และ Subnet mask
255.255.255.0 หรือไม่

2. โหมด AP + Repeater

• WPA-PSK, WPA2-PSK หรื อ WPA-PSK & WPA2-PSK
ใส่ตัวอักษรหรือตัวเลข 8-63 ตัว

1. 64 Bits: Key ที่ใช้ต้องมีความยาว 5 ตัวอักษรหรือใช้ความ
ยาว 10 ตัวอักษร ถ้าใช้ตวั เลข 0-9 และ “a-f” หรือ “A-F”
2. 128 Bits: Key ทีใ่ ช้ตอ้ งมีความยาว 13 ตัวอักษรหรือใช้ความ
ยาว 26 ตัวอักษร ถ้าใช้ตวั เลข 0-9 และ “a-f” หรือ “A-F”
3. 256 Bits: Key ทีใ่ ช้ตอ้ งมีความยาว 29 ตัวอักษรหรือใช้ความ
ยาว 58 ตัวอักษร ถ้าใช้ตวั เลข 0-9 และ “a-f” หรือ “A-F”

