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مــودم داخـــلی TD-LTE
راهنمــای راه انــدازی ســریع
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 -2مشخصات ظاهری مودم

 .1دکمه راهاندازی مجدد :به منظور راهاندازی مجدد دستگاه این

دکمه را فشار داده و به مدت کمتر از  5ثانیه نگه دارید .برای
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 -3نشانگرهای ال ای دی

نشانگرهای ال ای دی دستگاه

بازگرداندن دستگاه به تنظیمات پیش فرض کارخانه نیز آن را

فشار داده و بیش از  10ثانیه نگهدارید.

 .2محل مخصوص سیم کارت :سیم کارت را در جهت صحیح

در محل مخصوص آن قرار دهید.

۲

 .3پورت  LANیا شبکه محلی ( :)RJ-45این پورت با استفاده از
کابل اترنت ( )RJ-45مودم را به کامپیوتر شخصی شما یا سایر

تجهیزات شبکه (مانند هاب ها و سوئیچ ها) متصل میکند.

 -1دربــاره ســند حاضر

سند حاضر راهنمای راه اندازی سریع مودم داخلی  TD-LTEاست.

این دستگاه در واقع مودم اینترنت نسل  4ثابت ( )TD-LTEمخصوص
فضای داخلی است که از این پس در این سند از آن فقط با عنوان

«مودم» یاد خواهد شد.

۱
۳
۴

 .4پورت )( (DC-12Vسوکت آداپتور برق) :این پورت محل

اتصال آداپتور برق است که به همراه مودم ارسال شده است.
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روشن

قدرت سیگنال

دستگاه خاموش است
 LANفعال است

خاموش

 LANغیرفعال است

چشمک زن

در حال انتقال دیتا

روشن
خاموش
چشمک زن

SIM

دستگاه روشن است

وای فای روشن است
وای فای خاموش است
در حال انتقال دیتا

روشن

سیم کارت شناسایی شده
است

خاموش

سیم کارتی در مودم یافت
نشد

روشن

نشان دهنده قدرت سیگنال
1 LED: 0<=CINR<8
2 LED: 8<=CINR<12
3 LED: 12<=CINR<16
4 LED: 16<=CINR<24
5 LED: 24<=CINR

خاموش
چشمک زن

بدون سیگنال
در حال جستجوی ایستگاه پایه

ایرانســل بزرگتریــن
اپراتــور دیتای کشــور
دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات
با ما در ارتباط باشید:

۷۰۷

www.irancell.ir

ایـرانسـل ارائه دهنده سریع ترین و گسترده ترین شبکه اینترنت کشور

 -4نصب
لطف ًا برای نصب دستگاه مراحل زیر را طی کنید:
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 -۵به اینترنت وصل شوید

مرحله اول

مرحله دوم

	
  

مرحله اول :یک سر کابل اترنت  RJ-45همراه مودم را به پورت

میش ــود ک ــه ش ــما میتوانی ــد از طری ــق آن تنظیم ــات دس ــتگاه خ ــود را

مرحلــه  1مرورگــر وب را بــاز نماییــد و آدرس http://192.168.1.1

بـــه آســـانی تغییـــر دهیـــد.

 -۶پرسش های متداول

*
*

مرحلـــه  2کلمـــه  adminرا بـــه عنـــوان نـــام کاربـــری و رمـــز عبـــور

محل مخصوص خود قرار دهید.

مرحله سوم

قــدرت ســیگنال دســتگاه شــما در گوشــه ســمت چــپ بــاالی صفحــه
اتصــال دســتگاه را در ایــن قســمت نمایــش میدهنــد بــه شــرح زیــر
هســتند:

	
  

اطمینان حاصل نمایید که آداپتور برق با مودم سازگار است.

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

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

نشــان داده میشــود؛ دو عالمــت متفاوتــی کــه وضعیتهــای مختلــف

	
  

مطمئن شوید که کابل برق به مودم وصل است.

کامپیوتــر متصــل اســت.

توج ــه نمایی ــد ک ــه قس ــمتهای مرب ــوط ب ــه شناس ــه کارب ــری و رم ــز

عب ــور ،نس ــبت ب ــه کوچ ــک ی ــا ب ــزرگ ب ــودن ح ــروف حس ــاس هس ــتند.

نشانگر برق روشن نمیشود.

مطمئــن شــوید کــه مــودم بــه درســتی از طریــق کابــل شــبکه بــه

پی ــش ف ــرض را وارد نمایی ــد .ب ــر روی دکم ــه ورود کلی ــک کنی ــد .لطف ـ ًا

مرحله دوم :سیمکارت را در جهت صحیح مشخص شده در

کرده و دوشاخه را به پریز برق بزنید.

مرحلـــه ۳پـــس از ورود ،ایـــن صفحـــه بـــرای شـــما نمایـــش داده

را وارد کنیــد.

 LANدستگاه و سر دیگر آن را به کامپیوتر خود وصل کنید.

مرحله سوم :سیم برق را وارد پورت برق دستگاه )(DC-12V
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*

مودم قادر به جستجوی شبکه های بی سیم نیست.

کنترل کنید که آداپتور برق به درستی به مودم وصل شده باشد.

مــودم بــه شــبکه  TD-LTEمتصــل نشــد؛ تنظیمــات دســتگاه را کنتــرل
نماییــد.

زی ـ ر اس ـت:

ی ا ز قبی ـل
م جانب ـ 
ی بــود ه  و لــواز 
ط شــام ل دســتگا ه اصل ـ 
ی فق ـ 
گارانت ـ 

ش قــرا ر نمیدهــد؛
ت پوشــ 
آداپتــو ر  و یــ ا کابــ ل ر ا تحــ 

ض مــودم  ،تحویــ ل بســت ه کامــل
ی  و تعویــ 
ت اســتفاد ه ا ز گارانتــ 
جهــ 

ی اســت.
ی الزامــ 
م جانبــ 
ب بــ ه همــرا ه کلیــ ه لــواز 
م معیــو 
مــود 

*

بو
گارانتـی شــامل عیـ 

گردنــد ،نمـی شــو د:

کـه بـه دالیـل زیـر در دســتگاه ایجــاد

اطمینــان حاصــل نماییــد کــه مــودم از موانعــی ماننــد دیــوار بتنــی یــا
مطمئــن شــوید کــه مــودم از لــوازم الکتریکــی خانگــی کــه میــدان

ی ا ز دســتگاه؛
ی  و نگهــدار 
نصــب  ،راهانــداز 

چوبــی ،دور باشــد.

ماهــواره) ،دور باشــد.

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

*

*

خ خریــ د بــ ا شــرایط
ی ا ز تاریــ 
ل گارانتــ 
ک ســا 
ی یــ 
ل دارا 
ایــ ن محصــو 

ی ی ا ساییدگی؛
 خراشیدگ  1

مغناطیســی قــوی ایجــاد مــی کننــد (ماننــد مایکروفــر ،یخچــال و دیــش

مــودم بــا موفقیــت بــه شــبکه  TD-LTEمتصــل شــد .رنــگ ســبز
نشــان دهنــده ســیگنالهای قدرتمنــد اســت؛ بنابرایــن هرچــه تعــداد
ســتونهای ســبزرنگ بیشــتر باشــد ســیگنالدهی قویتــر اســت.

گارانتی

پارامترهای دستگاه به حالت اولیه برگشتهاند.

در صورتــی کــه مــودم بــه یکبــاره خامــوش شــود ،ممکــن اســت

پارامترهــای دســتگاه بــه حالــت پیــش فــرض برگردنــد.

پــس از تنظیــم پارامترهــا ،فایــل تنظیمــات را دانلــود کنیــد تــا بتوانیــد

تنظیمــات مــودم را بــه ســرعت بــه حالــت مطلــوب خــود برگردانیــد.

ت ایرانسـ ل بــرای
ی شــرک 
ی ا ز دســتورالعملها 
ی کاربـ ر نهایـ 
م پیــرو 
 عــد  2
ب اشــتباه،
ل د ر حم ـ ل ی ـ ا اســتفاد ه نادرســت  ،ســهلانگاری  ،نص ـ 
 اهمــا  3

ب محصــول
س نامناســ 
ی  و ســروی 
ت دســتگاه  ،نگهــدار 
ن قطعــا 
بــا ز کــرد 
ط کارب ـ ر نهایــی؛
توس ـ 

ی ک ـ ه مــور د اعتمــاد
 تغیی ـ ر  و ی ـ ا تعمی ـ ر دســتگاه بدســتفــر د ی ـ ا افــراد  4

ت نیســتند؛
شــرک 

ی کـه
ق  و یـ ا هــر اتفــاق دیگــر 
ی د ر ولتــا ژ بــر 
ی بــرق  ،تغییـ ر ناگهانـ 
 قطعـ  5

ج اسـت.
ت ایرانسـ ل خــار 
ل شــرک 
ا ز کنتــر 

