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شیوه ی اتصال به اینترنت 
شیوه ی اتصال به اینترنت 

1- سیم کارت را در محل مشخص شده در کنار مودم قراردهید. 
2- مــودم را از طریــق آداپتــور بــه بــرق وصــل کنیــد و منتظــر 

ــردد. ــن گ ــن روش ــای آنت ــراغ ه ــا چ ــوید ت ش
۳- وای فــای دســتگاه مــورد نظــر )گوشــی/ لــپ تاپ( را روشــن 

نمایید. 
4- در بیــن وای فــای هــای پیــدا شــده، روی  نــام وای فــای مودم 
خــود کلیــک کنیــد. نــام وای فــای مــودم در پشــت مــودم بــا 

ــت. ــده اس ــوان WiFi SSID آم عن
ــای  ــز وای ف ــد. رم ــود را وارد نمایی ــودم خ ــای م ــز وای ف 5- رم
مــودم در پشــت مــودم و بــا عنــوان WPA2-PSK آمــده اســت. 

6- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید. 
LAN ب( از طریق اتصال با کابل

1- سیم کارت را در محل مشخص شده در کنار مودم قراردهید. 
2- مــودم را از طریــق آداپتــور بــه بــرق وصــل کنیــد و منتظــر 

ــردد. ــن گ ــن روش ــای آنت ــراغ ه ــا چ ــوید ت ش
۳- مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ تاپ وصل نمایید.

4- اکنون می توانید از اینترنت استفاده نمایید. 
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تغییر نام و رمز وای فای مودم
1- در حالــی کــه از طریــق کابــل، و یــا وای فــای بــه مــودم متصــل 
هســتید، مرورگر وب )اینترنت اکســپلورر( را باز نموده و آدرس 

192.168.1.1 را وارد کنیــد. 
ــام  ــوان نـــ ــه عنـــ ــک( را بـــ ــروف کوچ ــا ح ــه admin )ب 2- کلمـــ
کاربـــری و رمـــز عبـــور پیــش فــرض وارد نماییــد و بــر روی دکمــه 

ورود کلیــــک کنیــــد. اکنــون شــما وارد پنــل مــودم شــده ایــد.
۳- وارد بخش WiFi در پنل شوید. 

4- در قســمت WLAN setting >SSID مــی توانیــد  نــام و در 
قســمت WLAN setting> Password رمــز وای فــای خــود را 

تغییــر دهیــد. 


