
۱(  راه اندازی سریع و استفاده از دستگاه

۱-۱( سیم کارت را در جهت مناسب وارد دستگاه نمایید.

2( تنظیمات پیشرفته

مرورگر وب را باز  نموده و  آدرس آی پی پیش فرض http://192.168.1.1 را وارد نمایید.

نام کاربری / رمز عبور پیش فرض  admin  می باشد.

نشانگر قدرت سیگنال در باالی صفحه وب نمایش داده می شود.

2-۱( سیم برق را وارد جک برق دستگاه کرده و دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

ــودم  ــه م ــق WiFi ب ــا از طری ــد و ی ــل کنی ــودم متص ــبکه LAN م ــه ش ــود را ب ــتگاه خ 3-۱( دس

ــوید. ــل ش متص

تنظیمــات مربــوط بــه اتصــال مــودم بــه صــورت پیــش فــرض در مــودم وارد شــده اســت بنابرایــن 

بــدون نیــاز بــه هرگونــه تغییراتــی، مــودم قابلیــت کارکــرد روی شــبکه ایرانســل را دارد.

 SSID  کانــال رادیــو، نــوع وضعیــت، پهنــای بانــد و ،SSID بــه ایــن ترتیــب تنظیمــات پیــش فــرض

بــر روی صفحــه، نمایــش داده مــی شــود. مــی توانیــد کانــال رادیویــی و  SSID  را بــرای دســتگاه 

خــود تعییــن نمایید.

WiFi امنیت

ــیم  ــی س ــات ب ــرای ارتباط ــای WEP را ب ــودکار کده ــورت خ ــه ص ــت ب ــن قابلی ــودکار: ای WEP خ

فراهــم مــی نمایــد. WPA/WPA2- شــخصی : ایــن دســتگاه از  WPA/WPA2 بــا اســتاندارد 

پیشــرفته کدگــذاری )AES( پشــتیبانی مــی کنــد.

 3-2( کدهای دستوری:

یکــی از قابلیت هــای ایــن مــودم، پشــتیبانی از کدهــای دســتوری ایرانســل اســت کــه بــه شــما 

ــته  ــد بس ــه خری ــبت ب ــودم، نس ــیم کارت از م ــردن س ــارج ک ــه خ ــاز ب ــدون نی ــد ب ــکان می ده ام

ــد. ــدام نمایی ــره اق ــارژ و غی ــذاری کارت ش ــار، بارگ ــده اعتب ــی باقیمان ــی، بررس افزایش

 

گارانتی یک ساله:

گارانتــی فقــط شــامل دســتگاه اصلــی بــوده و لــوازم جانبــی از قبیــل آداپتــور و کابــل را تحــت 

پوشــش قــرار نمــی دهــد.

جهــت اســتفاده از گارانتــی و تعویــض مــودم، تحویــل بســته کامــل مــودم معیــوب بــه همــراه کلیــه 

لــوازم جانبــی الزامــی می باشــد.

ــس از  ــا مرکــز خدمــات پ ــا ب ــی تعویــض مــودم، لطف ــت اطــاع از نحــوه اســتفاده از گارانت جه

ــد. ــل نمایی ــاس حاص ــماره 09377000000 تم ــه ش ــل ب ــرکت ایرانس ــروش ش ف

این گارانتی شامل عیب ها و نقایصی که به دالیل ذیل در دستگاه ایجاد شوند نمی باشد:

خراشیدگی یا ساییدگی 	 

عــدم پیــروی کاربــر نهایــی از دســتورالعمل هــای شــرکت ایرانســل بــرای نصــب، راه انــدازی 	 

و نگهــداری دســتگاه

اهمــال در حمــل، اســتفاده نادرســت، ســهل انــگاری، نصــب اشــتباه، بازکــردن قطعــات 	 

دســتگاه، نگهــداری و ســرویس نامناســب محصــول

تغییر و یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد این شرکت نباشد.	 

قطعــی بــرق، تغییــر ناگهانــی در ولتــاژ بــرق، آتــش ســوزی، ســیل، تصــادف و فعالیــت افــراد 	 

ثالــث و یــا وقایــع دیگــری کــه از کنتــرل شــرکت ایرانســل خــارج اســت.

ــا و در 	  ــان از محصــوالت آنه ــا اســتفاده همزم ــث و ی اســتفاده از محصــوالت اشــخاص ثال

ــه همــراه آن محصــوالت باشــد. شــرایطی کــه آن نقایــص ناشــی از اســتفاده ایــن دســتگاه ب

هرگونه آسیب دیگری که خارج از استفاده معمول دستگاه به آن وارد شده باشد.	 

تحــت شــرایط فــوق الذکــر، کاربــر نهایــی حــق اســترداد محصــول و یــا دريافــت اســترداد وجــه 

پرداختــی را نــدارد. 

 :)SMS( پیامک )2-2

به منظور استفاده از سرویس پیامک کافیست از منوی باالی صفحه، SMS را انتخاب نمایید.

این مودم به صورت خودکار شـماره مرکز پیامک را از روی سـیم کارت شـما شناسـایی می کند. 

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

D-100 راهنمای سریع دستگاه مدل

LED نشانگرهای

واسط اتصال

شرح  وضعیت نشانگر

روشن بودن دستگاه  روشن ۱

شناسایی و فعال شدن سیم کارت  روشن 2

نمایش وضعیت سیگنال در چهار 
سطح مختلف 

روشن 3

در حال اتصال به اینترنت  روشن و خاموش سریع

۴
4G / LTE اتصال به اینترنت در حالت روشن

3G اتصال به اینترنت در حالت روشن و خاموش هر یک ثانیه یک بار

2G اتصال به اینترنت در حالت روشن و خاموش هر دو ثانیه یک بار

WiFi اتصال روشن
۵

WPS فعال بودن حالت روشن و خاموش سریع

WPS فعال سازی حالت WPS فشردن دکمه لمسی ۶

:WiFi ۱-2( تنظیمات

برای انجام تنظیمات مربوط به وای فای، لطفا مراحل زیر را طی کنید:

از منوی اصلی                را انتخاب نمایید. 
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