
تنظیمات سخت افزاریتوضیحات مربوط به LEDویژگی های ظاهری دستگاه به تنظیمات مودم LTE خوش آمدید

محتــوای حاضــر راهنمــای تنظیــم مــودم LTE در داخــل ســاختمان می باشــد. در ایــن محتــوا مودم 
ــد تــا  ــی زیــر را بــه دقــت مطالعــه کنی LTE جایگزیــن مــودم شــما خواهــد شــد. عالمت هــای ایمن

بتوانیــد از مــودم خــود بــه طــور ایمــن و صحیــح اســتفاده نماییــد.

لطفاً پیش از نصب، محتویات بسته را کنترل کنید:

LTE مودم  .
. آداپتور برق
. کابل اترنت

. خالصه دفترچه راهنما
. مجوزها

 

ــات  ــز خدم ــا مرک ــی ب ــیب دیدگ ــا آس ــته ی ــالم در بس ــی از اق ــود یک ــدم وج ــورت ع             در ص

ــد. تمــاس بگیری

شروع به کار

             اعــداد و ارقــام ارائــه شــده در ایــن راهنمــا صرفــاً جهــت اطــالع شــما می باشــد؛ لطفــاً بــا 

توجــه بــه نــوع دســتگاه خــود عمــل نماییــد.

محتوای بسته

سیم کارت را وارد کنید

             قبــل از آنکــه ســیم کارت را وارد دســتگاه کــرده یــا از آن خــارج کنیــد، از خامــوش بــودن 

دســتگاه اطمینــان حاصــل نماییــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت بــه مــودم و ســیم کارت 

آســیب وارد شــود.

تنظیمات LTEتنظیم مودماتصال سخت افزاری

WiFi تنظیمات

ــاً ســخت افزارهای خــود را بــر                ایــن عکــس صرفــاً جهــت اطــالع شــما می باشــد؛ لطف

اســاس مقتضیــات دســتگاه تان متصــل کنیــد.

ورود به صفحه مدیریت وب
ــودم خــود  ــات م ــا تنظیم ــت وب وارد شــوید ت ــه صفحــه مدیری ــر ب ــک مرورگ ــا اســتفاده از ی ب

ــد. ــت نمایی را مدیری

رونــد زیــر چگونگــی ورود بــه صفحــه مدیریــت وب مــودم بــا اســتفاده از کامپیوتــر دارای 

وینــدوز 7 و مرورگــر اینترنــت اکســپلورر را شــرح می دهــد.

مرحله 1 مودم را به درستی متصل نمایید.

 مرحلــه  صفحــه اینترنــت اکســپلورر را بــاز کنیــد، عبــارت http://192.168.1.1 را در قســمت 

آدرس تایــپ و کلیــد Enter را بزنیــد.

ــد از اتصــال خــودکار و اســکن کامــل بانــد. در                تنظیمــات پیش فــرض عبارتن

صورتــی کــه مایلیــد شــبکه LTE مطابــق بــا مقتضیــات خــود متصــل شــود، می توانیــد 
حالــت اتصــال را بــه صــورت دســتی تنظیــم کنیــد و باندهــای خاصــی را اســکن 

نماییــد.

مرحله 1 مودم را به درستی متصل نمایید.

مرحله 2 به صفحه مدیریت وب وارد شوید.
مرحله 3 گزینه WiFi را انتخاب کرده و به تنظیمات WLAN وارد شوید.

)WiFi -> WLAN Setting(

مرحله 1 مودم را به درستی متصل نمایید.
مرحله 2 به صفحه مدیریت وب وارد شوید.

مرحله 3 شبکه را انتخاب کرده و به تنظیمات LTE وارد شوید
)Network -> LTE Setting( 

مرحله 4 حالت اتصال و اسکن را تنظیم کنید.

مرحلــه 3 نــام کاربــری و رمزعبــور را وارد کنیــد و روی گزینــه Log In کلیــک 
ــد. نمایی

پس از تأیید رمزعبور می توانید به صفحه مدیریت وب وارد شوید.
               هنـــگام اســـتفاده از مـــودم، می توانیـــد وضعیـــت یـــا جهـــت مـــودم را تغییـــر دهیـــد تـــا 

ســـیگنال قویتـــری بدســـت آوریـــد. ایـــن موضـــوع را می توانیـــد از روی ســـیگنال LED مربـــوط بـــه 

LTE متوجـــه شـــوید.

مرحله 1 آداپتور برق را به مودم وصل کنید.

مرحله 2 سایر دستگاه ها را متصل کنید.

. می توانید کامپیوتر و یا سوئیچ کالسیک خود را از طریق کابل اترنت به پورت LAN متصل نمایید.
. می توانید لپ تاپ خود را از طریق WiFi متصل کنید.

مرحله 3 مودم را روشن کنید.

نکته
در صورتــی کــه می خواهیــد ســیم کارت را خــارج کنیــد، بــه آرامــی آن را فشــار دهیــد. ســیم کارت 

خــود بخــود بیــرون می پــرد.

 دستورالعمل زیر سیم کارت را وارد کنید:

LAN پورت 13 WPS دکمه 7 نشانگر برق 1

جایگاه سیم کارت 14 دکمه راه اندازی مجدد 8 WiFi نشانگر 2

LAN نشانگر 15 WiFi دکمه 9 WPS نشانگر 3

برچسب 16 کلید روشن و خاموش 10 TEL نشانگر 4

رابط ANT خارجی 17 DC رابط جک 11 LTE نشانگر وضعیت 5

RJ11 پورت 12 LTE نشانگر سیگنال 6

Z6000 مدل
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خـــالصـــه دفــتـرچـــه راهـنــمــــا 
TD-LTE بــرای تنظیمــات مــودم

           اطالعات بیشتر

            روش های اختیاری یا میان برهایی برای انجام کار

            مشکالت احتمالی یا قوانینی که باید مشخص گردند.

شرح LED وضعیت LED نشانگر

برق دستگاه عادی است روشن برق

برق به دستگاه نمی رسد خاموش

WiFi فعال است روشن

WiFiغیرفعال است WiFi خاموش

دیتا از طریق WiFi منتقل می شود چشمک زن

WPS فعال است روشن

WPSغیرفعال است WPS خاموش

تأیید دسترسی به WiFi در حال انجام است چشمک زن

VoIP ثبت شده است روشن

TELغیرفعال است VoIP خاموش

VoIP در حال ثبت یا مکالمه است چشمک زن

LTE در شبکه روشن

LTEوجود ندارد LTE دسترسی به شبکه خاموش

LTE اتصال، تکمیل اتصال ،LTE اسکن چشمک زن

LTE نشانگر قدرت سیگنال روشن
سیگنال

سیگنال LTE وجود ندارد خاموش

وضعیت اتصال اترنت عادی است روشن

LANاتصال اترنت ایجاد نشده است خاموش

دیتاهای واسط اترنت در حال انتقال است چشمک زن

مرحلــه 4 در بخــش تنظیمــات عمومــی، وضعیــت WiFi را در حالــت فعــال قــرار دهیــد و 
یــا بــا اســتفاده از کلیــد WiFi آن را فعــال نماییــد.

.LTE را تغییر دهید؛ مثاًل روتر SSID ،مرحله 5 در بخش تنظیمات
مرحلــه 6 بــرای حصــول اطمینــان از امنیــت دیتــا، توصیــه می شــود کــه رمزعبــور 

دهیــد. تغییــر  را   WiFi پیش فــرض
مرحله 7 برای ذخیره تنظیمات روی گزینه Submit کلیک کنید.

نشانگر برق روشن نمی شود.
. مطمئن شوید که سیم برق به درستی متصل شده و مودم روشن است.

. اطمینان حاصل نمایید که آداپتور برق با مودم سازگار است.
نمی توانم به صفحه مدیریت وب وارد شوم.

. مطمئن شوید که مودم روشن است.
. مطمئن شوید که مودم از طریق WiFi یا کابل شبکه به کامپیوتر متصل است.

در صورت ادامه مشکل، با مرکز خدمات تماس بگیرید.
مودم شبکه های بی سیم را جستجو نمی کند.

. اطمینان حاصل نمایید که آداپتور برق به درستی متصل باشد.
. اطمینــان حاصــل نماییــد کــه مــودم در فضــای بــاز و دور از موانعــی ماننــد دیــوار 

بتنــی یــا چوبــی قــرار دارد.
. اطمینــان حاصــل نماییــد کــه مــودم دور از لــوازم الکتریکــی کــه میــدان مغناطیســی 
قــوی ایجــاد می کننــد، ماننــد مایکروفــر، یخچــال و دیــش ماهــواره، قــرار گرفتــه اســت.

در صورت ادامه مشکل، با ارائه کننده خدمات محلی تماس بگیرید.
آداپتور برق مودم داغ می کند.

. ممکــن اســت مــودم پــس از کار بــرای مــدت طوالنــی داغ شــده باشــد. بنابرایــن 
زمانــی کــه از مــودم اســتفاده نمی کنیــد، آن را از بــرق بکشــید.

. اطمینــان حاصــل نماییــد کــه مــودم در جــای خنــک و بــه دور از نــور مســتقیم 
آفتــاب قــرار دارد.

پارامترهای دستگاه به حالت اولیه برگشته اند.
. در صورتــی کــه مــودم بــه یکبــاره حیــن تنظیــم خامــوش شــود، ممکــن اســت 

ــد. ــرض برگردن ــت پیش ف ــه حال پارامترهــای دســتگاه ب
. پــس از تنظیــم پارامترهــا، فایــل تنظیمــات را دانلــود کنیــد تــا بتوانیــد تنظیمــات 

مــودم را بــه ســرعت بــه حالــت مطلــوب خــود برگردانیــد.

دوره و شرایط گارانتی مودم

این محصول دارای یک سال گارانتی از تاریخ خرید با شرایط زیر است:
. گارانتــی فقــط شــامل دســتگاه اصلــی بــوده و لــوازم جانبــی از قبیــل آداپتــور و یــا 

کابــل را تحــت پوشــش قــرار نمی دهــد؛
. جهــت اســتفاده از گارانتــی و تعویــض مــودم، تحویــل بســته کامــل مــودم معیــوب 

بــه همــراه کلیــه لــوازم جانبــی الزامــی اســت؛
. گارانتــی شــامل عیب هــا و نقایصــی کــه بــه دالیــل زیــر در دســتگاه ایجــاد گردنــد، 

نمــی شــود:
1- خراشیدگی یا ساییدگی؛

2- عــدم پیــروی کاربــر نهایــی از دســتورالعمل های شــرکت ایرانســل بــرای نصــب، 
راه انــدازی و نگهــداری از دســتگاه پیــروی ؛

3- اهمــال در حمــل یــا اســتفاده نادرســت، ســهل انگاری، نصــب اشــتباه، بــاز کردن 
قطعــات دســتگاه، نگهــداری و ســرویس نامناســب محصول توســط کاربر نهایی؛

4- تغییــر و یــا تعمیــر دســتگاه توســط فــرد یــا افــرادی کــه مــورد اعتمــاد شــرکت 
نیســتند؛

5- قطعــی بــرق، تغییــر ناگهانــی در ولتــاژ بــرق و یــا وقایــع دیگــری کــه از کنتــرل 
شــرکت ایرانســل خــارج اســت.

ایرانســل ارائــه دهنــده گســترده ترین و 
ســریع ترین اینترنــت همــراه کشــور


