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

شیوه ی اتصال به اینترنت 

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

قراردهیــد.  مــودم 
ــد و  ــل کنی ــرق وص ــه ب ــور ب ــق آداپت ــودم را از طری 2- م
منتظــر شــوید تــا چراغهــای آنتــن مــودم روشــن شــود.
3- وای فــای دســتگاه مــورد نظــر )گوشــی / لــپ تاپ( 

را روشــن نمایید. 
4- در بیــن وای فای هــای پیدا شــده ، روی نام وای فای 
مــودم خــود کلیــک کنیــد. نــام وای فــای مــودم در 
برچســب پشــت مــودم بــا عنــوان SSID آمــده اســت.

ــز  ــد. رم ــود را وارد نمایی ــودم خ ــای م ــز وای ف 5- رم
وای فــای مــودم در برچســب پشــت مــودم  بــا عنوان 

WI-FI key آمــده اســت. 
6- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید. 

LAN ب( از طریق اتصال با کابل

1- ســیم کارت را در محــل مشــخص شــده در کنــار 
قراردهیــد.  مــودم 

ــد و  ــل کنی ــرق وص ــه ب ــور ب ــق آداپت ــودم را از طری 2- م
منتظــر شــوید تــا چراغهــای آنتــن مــودم روشــن شــود.

ــاپ  ــپ ت ــه ل ــل LAN ب ــتفاده از کاب ــا اس ــودم را ب 3- م
ــد. ــل نمایی وص

4- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید. 

تغییر نام ورمز وای فای مودم
1-در حالی که از طریق کابل LAN  و یا وای فای به مودم 
ــپلورر(  ــت اکس ــر وب ) اینترن ــتید،  مرورگ ــل هس متص
کنیــد.  وارد  192.168.1.1را  آدرس  و  نمــوده  بــاز  را 
2- کلمـــــه admin  )بــا حــروف کوچک( را بـــــه عنـــــوان 
نـــام کاربـــری و رمـــز عبـــور پیــش فــرض وارد نماییــدو 

راهنمای نصب ســریع
DT-350 مودم
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بــــر روی دکمــــه ورود کلیــــک کنیــــد. اکنون شما وارد 
پنــل مــودم شــده ایــد.

3- وارد بخش WiFi در پنل شوید. 
4- در )Setting>Network Name)SSID مــی توانیــد 

نــام وای فــای خــود را تغییــر دهیــد. 

5-در Setting>Key Pass Phrase مــی توانیــد رمــز 
وای فــای خــود را تغییــر دهیــد. 

بزرگتریـــن  ایرانســـل 
اپراتـــور دیتـــای کشـــور
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