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Thiết kế Modular làm giảm chi phý 
khi tối ña hóa tính linh hoạt 

Cung cấp tốc ñộ  mạng có dây lên 
tới 10 Gigabit 

Tương thích với chuẩn 10 GE SFP+ 
GBICs 

PROSAFE 10 GIGABIT SFP+ ADAPTER MODULE 

AX743 

ổng quan 

 Bổ sung 10 Gigabit Ethernet kết nối sợi quang  tới khay GSM72xxPS/GSM73xxS ở 
phía sau 

 Tương thích với bất kỳ chuẩn quang 10 Gigabit SFP+ n

ản phẩm liên quan 

PROSAFE 10 GIGABIT ETHERNET XFP ADAPTER MODULE 

 Thiết kế Modular làm giảm chi phý khi tối ña hóa tính linh hoạt

 Cung cấp hiệu suất không dây tốc ñộ không giới hạn
Ethernet 

 Tương thích với chuẩn Module quang học 10GBASE-X XFP

CAR POWER ADAPTER - CARP1000  

 Sử dụng trong ô tô con, xe tải, xe SUV, xe RV và xe kéo b
chuyển năng lượng phổ 

3G+ Mobile Broadband Wireless-N Router - MBRN3000  

 Chia sẻ các kết nối không dây băng thông rộng ảo 3G+ ở mọi n

 Tương thích với USB modem 3G+ 

 Bảo mật WiFi and WPA cao nhất sẵn dùng 

 Nếu sau khi cài ñặt router MBRN3000 và 3G+ USB modem, 
nhắn "3G USB modem không ñược hỗ trợ ", nhưng b
Modem ñược liệt kê trên trang này sau ñó 

Hãy làm theo các bước dưới ñây ñể UPGRADE phần mềm ROUTER

* Truy cập http://kbserver.netgear.com/products/MBRN3000.asp

lick vào phiên bản firmware mới nhất tùy theo vùng của bạn v
upgrade. 

ếu bạn loại bỏ USB modem 3G từ router, thì cắm lại nó. Sau ñó tr
 và làm theo các bước ñể kết nối Internet và hoàn thành

Internet Connection"(Cấu hình kết nối Internet cho Router của bạn).

ổ sung 10 Gigabit Ethernet kết nối sợi quang  tới khay GSM72xxPS/GSM73xxS ở 

ới bất kỳ chuẩn quang 10 Gigabit SFP+ nào 

PROSAFE 10 GIGABIT ETHERNET XFP ADAPTER MODULE - AX741  

ối ña hóa tính linh hoạt 

ấp hiệu suất không dây tốc ñộ không giới hạn cho phép kết nối 10 Gigabit 

X XFP 

và xe kéo bằng cách sử dụng bộ 

 

ảo 3G+ ở mọi nơi  

3G+ USB modem, bạn nhận ñược dòng tin 
nhưng bạn sẽ nhìn thấy một ISP trên 

ROUTER của bạn. 

http://kbserver.netgear.com/products/MBRN3000.asp và lựa chọn Downloads tab. 

ủa bạn và làm theo hướng dẫn ñể 

Sau ñó trở về mục Installation 
và hoàn thành "Configuring Your Router's 

ết nối Internet cho Router của bạn).  
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