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شیوه ی اتصال به اینترنت 

الف( از طریق وای فای : 
1- ســیم کارت را در محــل مشــخص شــده در زیــر مــودم 

قراردهیــد. 
2- مــودم را از طریــق آداپتور به برق زده و ســپس با اســتفاده 
از دکمــه روشــن/خاموش، مــودم را روشــن نماییــد و منتظر 

شــوید تــا چراغهــای آنتن مــودم روشــن گردد.
3- وای فــای دســتگاه مــورد نظــر )گوشــی/ لــپ تــاپ( را 

نماییــد.  روشــن 
نــام وای فــای  پیــدا شــده، روی  بیــن وای فای هــای  4- در 
مــودم خــود کلیــک کنیــد. نــام وای فــای مــودم در زیــر مــودم 

بــا عنــوان WiFi SSID آمــده اســت.
وای فای  رمز  نمایید.  وارد  را  خود  مودم  وای فای  رمز   -5
است.  آمده   WiFi key عنوان  با  و  مودم  زیر  در  مودم 

6- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید. 

LAN ب( از طریق اتصال با کابل

1- ســیم کارت را در محــل مشــخص شــده در زیــر مــودم قــرار 
دهید. 

2- مودم را از طریق آداپتور به برق زده و ســپس با اســتفاده 
از دکمــه روشــن/خاموش، مــودم را روشــن نمایید و منتظر 

شــوید تــا چراغ هــای آنتن مــودم روشــن گردد.
ــه لــپ تــاپ وصــل  ــا اســتفاده از کابــل LAN ب 3- مــودم را ب

نماییــد.
4- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید.  

تغییر نام و رمز وای فای مودم
1-در حالی که از طریق کابل،  و یا وای فای به مودم متصل 
هستید، مرورگر وب را باز نموده و آدرس 192.168.1.1 را 

وارد کنید. 
2- کلمـــــه admin )بــا حــروف کوچــک( را بـــــه عنـــــوان نـــــام 

راهنمای نصب سریع 
TD-i40مودم
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کاربـــــری و رمـــــز عبـــور پیــش فــــرض وارد نماییــــدو بــر روی 
ــودم  ــل م ــما وارد پن ــون ش ــد. اکن ــک کنیــ ــه ورود کلیــ دکمــ

ــد. ــده ای ش
3- وارد بخش WiFi در پنل شوید. 

     Wireless2.4G > Basic>Network name)SSID(   4- در قسمت
می توانید نام وای فای خود را تغییر دهید.

 Wireless2.4G>Security>pass phrase 5- در قسمت
می توانید رمز وای فای خود را تغییر دهید. 

بزرگتریـــن  ایرانســـل 
اپراتـــور دیتـــای کشـــور
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