
راهنمای قرار دادن سیم کارت در دستگاهمشخصات واسطویژگی های ظاهری دستگاه

             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.

محیط عملیاتی سیستم

اطالعات مربوط به وضعیت

مشخصات صفحه نمایش:

شرح عنوان

ویندوز XP 64 بیت/ 32 بیت )SP3(، ویستا 64 

7،8،10 ،)SP2( بیت/32 بیت

ویندوز
سیستم 

عامل
سیستم عامل نسخه  X 10.6 و جدیدتر َمک

جستجوگر اینترنت نسخه 7 یا باالتر
اینترنت

اکسپلورر  مرورگر

جستجوگر اینترنت نسخه 7 یا باالتر سافاری

نمایش نمایه دسته بندی

، وضعیت قویترین سیگنال قدرت سیگنال   

استفاده یا عدم استفاده از رومینگ رومینگ

WLAN تعداد کاربران   
WLAN عدم وجود کاربر 

كاربر

    
میزان باتری از شرایط اضطراری تا شارژ کامل

باتری

 کارت حافظه میکرو اسدی یافت شد
 خطا در کارت حافظه میکرو اسدی

 کارت حافظه میکرو اسدی یافت نشد
کارت حافظه میکرو اسدی

 هشدار پر شدن صندوق دریافت پیامک

 پیام کوتاههای خوانده نشده
پیامک

 دستگاه به آداپتور برق متصل است یا از طریق 
USBبه کامپیوتر متصل شده است.

USB واسط

توضیحات نمایه

اتصال

فعال بودن وایفای

خروج

قطع یا وصل شبکه

نمایش سیگنال

 
سیگنال شبکه

عدم اتصال                               ،4G اتصال  ،3G اتصال وضعیت اتصال     

رومینگ رومینگ فعال است

باتری

نمایش شارژ باتری

در مواقعی که استفاده از دستگاه ممنوع است یا ممکن است موجب اختالل 
یا خطر شود، از روشن نمودن آن اجتناب کنید.

مقررات بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی را رعایت نمایید. هنگامی که در 

مجاورت تجهیزات پزشکی قرار دارید مودم را خاموش نمایید.

دستگاه را در هواپیما خاموش کنید. ممکن است دستگاه موجب اختالل در 
سیگنالهای کنترل هواپیما  شود.

دستگاه را در مجاورت وسایل الکترونیکی با دقت باال خاموش کنید. مودم 
ممکن است بر عملکرد وسایل مزبور تأثیر بگذارد.

از جداسازی مودم یا وسایل جانبی آن اجتناب ورزید. تنها افراد متخصص 

میتوانند دستگاه را تعمیر کنند.

از قراردادن مودم یا وسایل جانبی آن در محفظه هایی با میدان 

الکترومغناطیسی باال اجتناب ورزید..

 ۱. نشانگرهای وضعیت صفحه نمایش

2. اطالعات متنی صفحه نمایش

دکمه تنظیم مجدد 
- بــا فشــار دادن کوتــاه ایــن دکمــه )بــه مــدت کمتــر از یــک ثانیــه( دســتگاه خامــوش و مجــددًا 

روشــن میشــود.

- بــا فشــار دادن طوالنــی ایــن دکمــه )بــه مــدت بیشــتر از 2 ثانیــه( تنظیمــات دســتگاه به تنظیمات 

کارخانــه بــاز میگردد.

محافظ پشت دستگاه را باز کرده و باتری را خارج کنید.

سیم کارت USIM را در جای مخصوص خود قرار دهید.

طبق دستورالعمل زیر سیم کارت را وارد کنید:

دکمه خاموش و روشن 2 صفحه نمایش ۱

USB واسط 4 WPS دکمه 3

LH96  مدل

ایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشور ایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشور ایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشورایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشورایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشورایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشورایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشورایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشور

خـــالصـــه دفــتـرچـــه راهـنــمــــا 
مــــــودم   تنظــــیــمــــات  بــــــرای 
ایـــرانســـــل  4G و   3G مـــــودم 

وضعیت فعلی دستگاه را نشان میدهد. صفحه نمایش

با فشار دادن این دکمه )به مدت 3 ثانیه( دستگاه خاموش 
یا روشن میشود.

دکمه خاموش و 
با فشار دادن کوتاه این دکمه )به مدت کمتر از 2 ثانیه( روشن

دستگاه از وضعیت غیرفعال خارج میشود.

هنگامی که دستگاه کار میکند و چراغ صفحه نمایش روشن 
است، با فشار دادن کوتاه دکمه )به مدت کمتر از 2 ثانیه( 

فیلد شناسه SSID و رمز عبور وایفای نمایش داده میشود.

با فشار دادن کوتاه این دکمه )به مدت 3 ثانیه( وضعیت 
WPS فعال میشود. WPS دکمه

این واسط کابل USB را به آداپتور برق یا کامپیوتر/لپتاپ 
متصل میکند. USB واسط

 IP http://192.168.1.1پس از اتصال مودم به سیستم خود، مرورگر را باز کرده و آدرس
 را وارد کنید. واسط کاربری مودم در مرورگر شما باز می شود.

 Log In را به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد کرده و گزینه admin برای ورود، کلمه
را انتخاب کنید.

 اطالعات موجود در صفحه اصلی کالینت به دو بخش تقسیم میشود:
۱. نمایش اطالعات مربوط به وضعيت مودم

بخش نکات مربوط به تنظیمات سریع

برای تغییر تنظیمات وایفای گزینه WiFi را انتخاب کنید ، سپس گزینه SSID انتخاب کرده ، 
پسورد مورد نظر را در قسمت WiFi Password وارد کرده و گزینه Save  را انتخاب نمایید.

2. نمایش اطالعات مربوط به وضعيت نمایه ها 

جهت مشاهده و ارسال پیام کوتاه گزینه SMS را انتخاب نمایید.

جهت بررسی مانده شارژ سیم کارت و بسته اینترنت  و یا افزایش اعتبار می توانید از گزینه 
USSD استفاده نمایید.

        نکات یمنی زیر را به دقت مطالعه فرمایید تا نسبت به استفاده صحیح و ایمن 
مودم بی سیم اطمینان حاصل نمایید.

توصیه میشود از مودم در محیطی با شرایط زیر استفاده کنید:

دما: 0 تا 35 درجه سانتیگراد رطوبت: 5 تا 95 درصد
توصیه میشود محیط را در شرایط زیر حفظ کنید:

دما: -۱0 تا 45 درجه سانتیگراد رطوبت: 5 تا 95 درصد

ایرانســل ارائــه دهنــده گســترده ترین و 
ســریع ترین اینترنــت همــراه کشــور

 نکات ایمنیفعال کردن کالینت 

معرفی واسط کاربری

ایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشورایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشورایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشورایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه  در کشور

از قراردادن وسایل ذخیره مغناطیسی در مجاورت مودم اجتناب ورزید. 
تشعشعات ناشی از مودم ممکن است باعث از بین رفتن اطالعات ذخیره 

شده در آنها گردد.

در محیطهای با دمای باال یا در مجاورت گازهای قابل اشتعال مانند جایگاه 
پمپ بنزین از مودم استفاده نکنید.

مودم و وسایل جانبی آن را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید. مراقب 
باشید کودکان بدون راهنمایی اقدام به استفاده از مودم ننمایند.

به منظور جلوگیری از انفجار، فقط از باتریها و شارژرهای مورد تأیید 

استفاده کنید.

قوانین و مقررات مربوط به استفاده از مودم را رعایت نمایید. به حریم 
خصوصی و حقوق قانونی دیگران احترام بگذارید.

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، باتــری 

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

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

نمــی شــود:
۱- 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 کــردن 
قطعــات دســتگاه، نگهــداری و ســرویس نامناســب محصــول توســط کاربــر نهایــی؛

ــا افــرادی کــه مــورد اعتمــاد شــرکت  ــر دســتگاه توســط فــرد ی ــا تعمی ــر و ی 4- تغیی
نیســتند؛

ــرل  ــری کــه از کنت ــع دیگ ــا وقای ــرق و ی ــاژ ب ــی در ولت ــر ناگهان ــرق، تغیی ــی ب 5- قطع
ــت. ــارج اس ــل خ ــرکت ایرانس ش


