
TD-LTE بــاز  فضــای  مــودم 
راهنمــای راه انــدازی ســریع

1- دربــاره ســند حاضر

۳- ملزومات

۴- عملکرد 2- پنل دستگاه

 TD-LTE باز  فضای  مودم  سریع  اندازی  راه  راهنمای  حاضر  سند 

 )TD-LTE( ثابت   4 نسل  اینترنت  مودم  واقع  در  دستگاه  این  است. 

مخصوص فضای باز است که از این پس در این سند از آن فقط با 

عنوان »مودم« یاد خواهد شد.

مطمئــن شــوید کــه همــه ملزومــات مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی مــودم 

را در اختیــار داریــد.

تصویر زیر شبکۀ محلی )LAN( و شبکۀ گسترده )WAN( را نمایش می دهد.

کابل اترنتسیم برقPoEمودم

شرح تصویری LEDعملکرد LEDشرحوضعیت مودم

چراغ مربوط به برق روشن می شودجریان برق تامین شده عادی استروشن

)پس از روشن کردن مودم( سیم کارتی فاقد سیم کارت
یافت نشده است

چراغ مربوط به برق و سه چراغ دیگر مربوط به 
قدرت سیگنال، همزمان با یکدیگر
)دو بار در ثانیه( چشمک می زنند

در حال بررسی شبکه 
TD-LTEاست TD-LTE اولین چراغ مربوط به قدرت سیگنال چشمک مودم در حال بررسی شبکه

زن می شود

دو چراغ مربوط به قدرت سیگنال چشمک زن مودم در حال تایید استدر حال تایید شبکه
می شوند

IP از شبکه در حال دریافت آدرس IP مودم در حال دریافت آدرس
TD-LTE است

سه چراغ مربوط به قدرت سیگنال چشمک زن 
می شوند

فقط چراغ اول مربوط به قدرت سیگنال روشن سیگنال دهی ضعیف استدارای سیگنال ضعیف
شده و دو چراغ دیگر خاموش می مانند

دو چراغ مربوط به قدرت سیگنال روشنسیگنال دهی مناسب استدارای سیگنال مناسب
می شوند

سه چراغ مربوط به قدرت سیگنال روشن می شوندسیگنال دهی قوی استدارای سیگنال قوی

چهار چراغ اول به صورت متناوب چشمک زن مودم در حال شروع ارتقای سفت افزار استدر حال ارتقای سفت افزار
می شوند

)LAN( برقرار استمتصل به شبکه محلی LAN روشن و خاموش می شوداتصال به شبکه محلی LAN چراغ مربوط به

تصویر زیر پنل پشتی مودم را نمایش می دهد.

1.  مودم به شبکه TD-LTE متصل می شود.

2.  ارتباط مودم با شبکه محلی برقرار می شود.

راهنمای حاضر، نحوه راه اندازی سریع مودم برای دسترسی به اینترنت 

را به شما نشان خواهد داد.

۵- تنظیمات سخت افزاری

اخطاراخطار

پیش از آنکه شروع کنید، اطمینان یابید که با همه موارد ایمنی 
و رویه های پیشگیری از حوادث مخصوص کار در ارتفاع و کار 

با برق آشنایی دارید.
نصب مودم را در هنگام طوفان و رعد و برق انجام ندهید.

1-۵- محل مورد نظر را انتخاب نمایید

مودم را می توان با استفاده از پایه های مخصوصی که برای این 
منظور تعبیه شده اند بر روی دیرک، آنتن یا دیوار نصب کرد.

     محلی که فکر می کنید برای نگهداشتن مودم به اندازه کافی محکم 
است و حتی در مقابل بادهای شدید مقاوم می ماند را انتخاب کنید.
    هنگام انتخاب محل دقت داشته باشید که پنل جلویی مودم باید 

در جهت نزدیک ترین آنتن ایرانسل باشد.
البته این آنتن لزومًا نباید از محلی که برای نصب مودم انتخاب 

می کنید قابل رویت باشد. 
     توصیه می شود که مودم را با بسته بندی اولیه خود که به خوبی

از آن محافظت می کند در محل مورد نظر نصب نمایید. 

2-۵- سیم کارت را در محل مخصوص آن قرار دهید

۳-۵- عملکرد چراغهای LED مودم فضای باز

پیش از قرار دادن سیم کارت در جای خود از خاموش بودن مودم 
اطمینان حاصل نمایید. همچنین توصیه می شود که هنگام انجام 
دادن این کار کابل PoE در حالت اتصال نباشد چرا که ممکن است 

به سیم کارت آسیب وارد کند.

مرحله 1 درپوش مودم را بردارید.

از  تا  بگذارید  تنظیم کرده و سرجای خود  را  مرحله ۳ درپوش 
سیم کارت محافظت کند.

مرحله 2 سیم کارت را در جای مخصوص خود قرار دهید.

عملکرد چراغ های LED مودم فضای باز در طول فرآیند نصب آن به صورت زیر خواهد بود:

ایـرانسـل ارائه دهنده سریع ترین و گسترده ترین شبکه اینترنت کشورایـرانسـل ارائه دهنده سریع ترین و گسترده ترین شبکه اینترنت کشور ایـرانسـل ارائه دهنده سریع ترین و گسترده ترین شبکه اینترنت کشورایـرانسـل ارائه دهنده سریع ترین و گسترده ترین شبکه اینترنت کشورایـرانسـل ارائه دهنده سریع ترین و گسترده ترین شبکه اینترنت کشور

۴-۵-  مودم را وصل کنید
تصویر زیر اتصاالت سخت افزاری مودم را نشان می دهد.

توجه: مطمئن شوید که سیم کارت را داخل مودم قرار داده اید.

به مودم وصل  آن  که یک سر  را   CAT5e اترنت  کابل  مرحله 1 
است، به پورت PoE وصل نمایید.

مرحله 2 کابل اترنت خارج شده از کامپیوتر را به پورت دیتای 
PoE متصل کنید.

مودم سیم برق

رایانه

PoE



گارانتی۷- پرسش های متداول۶- به اینترنت وصل شوید
 http://192.168.1.1 مرحلــه 1  مرورگــر وب را بــاز نماییــد و آدرس

را وارد کنیــد.

مرحلـــه 2   کلمـــه admin را بـــه عنـــوان نـــام کاربـــری و رمـــز عبـــور

ـــًا  ـــد. لطف ـــد. بـــر روی دکمـــه ورود کلیـــک کنی پیـــش فـــرض را وارد نمایی

توجـــه نماییـــد کـــه فیلدهـــا نســـبت بـــه کوچـــک یـــا بـــزرگ بـــودن حـــروف 

حســـاس هســـتند.

ــرایط   ــا   ش ــد   ب ــخ   خری ــی   از   تاری ــال   گارانت ــک   س ــول   دارای   ی ــن   محص * ای
 زیــر   اســت : 

ــل   ــوازم   جانبــی   از   قبی ــی   بــوده   و   ل   گارانتــی   فقــط   شــامل   دســتگاه   اصل
ــرار   نمی دهــد؛ ــل   را   تحــت   پوشــش   ق ــا   کاب ــور   و   ی  آداپت

  جهــت   اســتفاده   از   گارانتــی   و   تعویــض   مــودم،   تحویــل   بســته   کامــل  
ــی   الزامــی   اســت. ــوازم   جانب ــه   ل ــراه   کلی ــه   هم ــوب   ب ــودم   معی  م

* نشانگر برق روشن نمی شود.
ــز بــه پــورت ســمت    مطمئــن شــوید کــه کابــل بــرق بــه PoE و مــودم نی

راســت PoE وصــل اســت.

ــا مــودم ســازگار  ــرق و PoE ب ــور ب ــد کــه آداپت ــان حاصــل نمایی   اطمین
هســتند.

* نمی توانم به صفحه مدیریت وب وارد شوم.
  مطمئن شوید که مودم روشن است.

  مطمئــن شــوید کــه مــودم بــه درســتی از طریــق کابــل شــبکه بــه 
اســت. متصــل  کامپیوتــر 

در صورت ادامه مشکل، با مرکز تماس ایرانسل ارتباط برقرار کنید.

* مودم قادر به جستجوی شبکه های بی سیم نیست.
  کنتــرل کنیــد کــه آداپتــور بــرق و PoE بــه درســتی بــه مــودم وصــل 

شــده باشــند.

ــد کــه مــودم در فضــای بــاز و دور از موانعــی  ــان حاصــل نمایی   اطمین
ماننــد دیــوار بتنــی یــا چوبــی قــرار دارد.

ــدان  ــوازم الکتریکــی خانگــی کــه می ــن شــوید کــه مــودم دور از ل   مطمئ
ــش  ــال و دی ــر، یخچ ــد مایکروف ــد )مانن ــی کنن ــاد م ــوی ایج ــی ق مغناطیس

ــه اســت. ــرار گرفت ماهــواره( ق

در صورت ادامه مشکل، با مرکز تماس ایرانسل ارتباط برقرار کنید.

صفحه اصلی

شبکه

اگــر مقــدار SINR کمتــر از 10 دســیبل باشــد بایــد مــودم را دوبــاره تنظیــم 

کــرده و یــا محــل آنتــن آن را تغییــر دهیــد.

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

برگردنــد. فــرض  پیــش  حالــت  بــه  دســتگاه  پارامترهــای 

  پــس از تنظیــم پارامترهــا، فایــل تنظیمــات را دانلــود کنیــد تــا بتوانیــد 
تنظیمــات مــودم را بــه ســرعت بــه حالــت مطلــوب خــود برگردانیــد.

۵-۵-  مودم را نصب کنید

1-۵-۵-  نصب بر روی دیرک 

برای نصب صحیح مودم به راهنمای نصب مراجعه نمایید.

بست های فلزی

حلقه C شکل

قطر دیرکی که مودم بر روی آن نصب می شود باید 25 تا 45 
میلیمتر باشد؛

چنانچه قطر دیرک مورد نظر کمتر از 30 میلیمتر باشد، برای 
 C اطمینان از قابلیت نصب مودم بر روی آن باید از یک حلقه

شکل استفاده کرد.
مراحل دقیق نصب مودم به صورت زیر خواهد بود:

1. با استفاده از پیچ گوشتی بست های فلزی را باز کرده، از 
سوراخ پشت دستگاه رد کنید و به دور دیرک ببندید.             

2. با استفاده از پیچ گوشتی بست های فلزی را ببندید و بدین 
ترتیب دستگاه را در جای خود محکم کنید. برای تنظیم دستگاه در 
جهت مسیر آنتن و دستیابی به نتیجه بهتر در سیگنال دهی، از نرم 

افزار مربوط استفاده کنید.

با  را  آن  باید  باشد  میلیمتر   30 تا   25 بین  دیرک  قطر  اگر    .3
استفاده از حلقه های C شکل الستیکی افزایش داد.

محکم کردن بست های فلزی 
با استفاده از پیچ گوشتی

توجه
ــزات پایانــه بایــد  خروجــی کابــل تجهی

در جهــت پاییــن نصــب شــود.

ایـرانسـل ارائه دهنده سریع ترین و گسترده ترین شبکه اینترنت کشورایـرانسـل ارائه دهنده سریع ترین و گسترده ترین شبکه اینترنت کشورایـرانسـل ارائه دهنده سریع ترین و گسترده ترین شبکه اینترنت کشور

* 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  ؛

3-   اهمــال   در   حمــل   یــا   اســتفاده   نادرســت،   ســهل انگاری،   نصــب   اشــتباه،  

 بــاز   کــردن   قطعــات   دســتگاه،   نگهــداری   و   ســرویس   نامناســب   محصــول  

 توســط   کاربــر   نهایــی؛

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 . 

بزرگتریــن  ایرانســل 
اپراتــور دیتای کشــور

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

با ما در ارتباط باشید:        ۷0۷

www.irancell.ir

admin

*****
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 ZW101مدل   TD-LTEراهنمای سریع نصب مودم فضای باز 

 

پیش از نصب مودم در فضای مورد نظر ، ابتدا مطابق شکل در پوش مودم را باز کرده و سیم کارت )سایز نرمال( را در  -1

 محل قرار دهید

 

 متصل نمایید POEرا به  LANآداپتور و کابل های سپس مطابق شکل  -2
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 را به مودم متصل نماییدPower + Data out   ، POEمتصل شده از خروجی  LANکابل یک سر دیگر  -2-1

 

 

خود متصل کرده و از   access pointرا به سیستم رایانه یا  Data inمتصل شده از خروجی  LANیک سر دیگر کابل  -2-2

 اینترنت استفاده نمایید.
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 دهد.مطابق شکل زیر چراغ های مربوطه قدرت سیگنال دریافتی را نشان می  -3

 
 پس از اتمام نصب مودم درپوش مودم را بسته و مودم را در فضای مورد نظر نصب نمایید. -4

 اطالع از نحوه انجام تنظیمات پیشرفته ، به دفترچه راهنمای همراه با مودم مراجعه نمایید. کته : جهتن
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