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دستور العمل مودم نزتک NZT-77C
معرفی محصول :

مودم  Naztechمدل  ، NZT-77Cیک مودم قابل حمل دارای پردازنده قدرتمند  MediaTekبوده که از شببببهاه ای
) 3G/4G (LTEپشبببانهانی می نماید منننر تبببرقا اناالال اایقام ایر مودم در ننام دان ود  150 ،منابنا بر
ثاننه و در ننام آپ ود  70منابنا بر ثاننه می باشد.
از تبببایر م یا ای ایر مودم مراه مناواش پشبببانهانی از کارم حا ظه تا ر نا  32گننابایا و منننر صبببفحه
ن شاننر  LEDجها نمایش و ضعنا ای ماغنر د تاناه نام برد  .منننر پ شانهانی از اپراتور ای موجود بدوش نناز
به نصببو و تنظنمام  ،از قاب نا ای ایر مودم مراه بوده و در حالا ک ی دارای مدم زماش کارکرد  4تبباقا برور
حداکثر اتافاده بوده و در مدم زماش  6تاقا در حالا آماده باش قرار می گنرد.
ایر دتبباناه دارای بااری با ر نا  2000من ی آمپرتبباقا بوده و تا مدم زماش  3تبباقا برور کامل شببار می
گردد.
محصول وق دارای ماع الام جانهی شامل کابل  Micro USBو پانج تهدیل تنم کارم می باشد.

 )1نحوه راه اندازی مودم همراه نزتک : NZT-77C

 )1-1نحوه اتصال به مودم از طریق کابل : Micro USB
در ایر روش ابادا کابل  Micro USBموجود در جعهه را به مودم و درگاه  USBکامپنوتر ماصببببل نمایند و تببببپ
مودم مراه را روشر نمایند .
از روشر شدش مودم  ،یک درایو جدید با نام  4GMIFIدر کامپنوتر شما شناتایی می شود که با باز شدش
پ
ایر درایو  ،پوشببه ای با نام  driverمشببا ده اوا ند نمود که محاویام ایر پوشببه حاوی دو پوشببه به نام ای
 MacOsو  windowsمی باشد.
در صببورتی که تببنعببام قامل شببما  Windows 10/7/XPاتببا  ،از پوشببه ی  windowsموجود در پوشببه ی
برنامه  4GMIFI_Setupرا نصو نمایند.
 ، driverابادا برنامه  DriverInstallرا نصو نموده و تپ
بعد از نصببو برنامه ای رکر شببده  ،کامپنوتر اود را م"دداه راه اندازی  )Restartنموده و می توانند از اینارنا
مودم مرhه توتط کامپنوتر ماصل به آش  ،اتافاده نمایند.
در صببورتی که تببنعببام قامل شببما  MacOSاتببا  ،از پوشببه ی  MacOsموجود در پوشببه ی  ، driverایل
 RNDIS.pkgرا اجرا و نصو نمایند.
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بعد از نصببو ایل رکر شببده  ،کامپنوتر اود را م"دداه راه اندازی  )Restartنموده و می توانند از اینارنا مودم
مره توتط کامپنوتر ماصل به آش  ،اتافاده نمایند.
نااه  :الزم به رکر ا تا قهل از قم نام رکر شده می بای عا درایور ای  USBکامپنوتر شما به روز )Update
باشند.

 )1-2نحوه اتصال به مودم از طریق امواج : Wi-Fi
در ایر روش ننامی که مودم رو شر می با شد  ،می بای عا  Wi-Fiگو شی یا ته ا یا کامپنوتر اود را رو شر
از مشا ده نام مودم  ،آش را اناخاب نموده و رم قهور را وارد نمایند
نمایند و در جعا"وی شهاه وای ای  ،پ
تا دتاناه شما به مودم ماصل گردد.
نااه :الزم به رکر ا تا که در حالا اولنه و پنش رض  ،نام مودم شما  NZT-77C-XXXXمی با شد که چهار
حرف آار نام مودم  ،یک قدد چهار رقمی می باشد بعنواش مثال  ) NZT-77C-4527منننر رم قهور در حالا
پنش رض  ،قهارم  12345671می باشد که در صورم نناز  ،در صفحه نمایش مودم قابل مشا ده می باشد.

 )1-3نحوه دسترسی به پنل کاربری مودم :
جها اقمال تنظنمام در ابادا می بایعبببا به پنل کاربری مودم وارد شبببوید .برای ایر منظور الزم اتبببا ابادا
از اتصال  ،یای از مرورگر ای دتاناه اود را اجرا نمایند.
دتاناه اود را به مودم ماصل نموده و پ
در قعببببما  Address barمرورگر  ،آدرس آی پی  192.168.199.1را وارد نموده و به پنل کاربری وارد
تببببپ
در صببفحه ی باز شببده  ،مودم از شببما جها ورود به پنل کاربری  ،نام کاربری و رم قهود می
شببوید  .تببپ
اوا د که در حالا پنش رض قهارم  adminبرای نام کاربری و رم قهور تعریف شده اتا.
لذا با وارد کردش آش وارد پنل کاربری اوا ند شد.
Username : admin
Password : admin
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 )2آموزش تنظیمات پنل کاربری مودم
 )2-1منوی : Home
در ایر منو  ،و ضعنا ع ی مودم قابل م شا ده ا تا که در آش و ضعنا ات صال به اپراتور  ،نام اپراتور تروی
د نده  ،آدرس  IPو آدرس  MACدتبباناه ای ماصببل شببده به مودم  ،من اش درصببد شببار بااری  ،من اش آنار
د ی و شدار دریا ا پنامک نمایش داده می شوند.
در پاینر صببفحه از قعببما  ، Network Connectionمی توانند با ناخاب گ ینه  ، Disonnectاتصببال مودم را به
د نده قرم نمایند و منننر با اناخاب  ، Connectمی توانند برور م"دد به اپراتور تبببروی
اپراتور تبببروی
د نده ماصل گردید.

 )2-2منوی : Information

 )2-2-1منوی : Device Information

در ایر قعما اایقام و مشخصام تخا ا اری و نر ا اری دتاناه اقم از مدل دتاناه  ،شناته ، IMEI
کد  ، IMSIور ش نرم ا ار و تخا ا ار  ،ور ش  ، Frimwareمن اش شار بااری  ،آدرس  ، IPآدرس  ، MACتعداد
دتاناه ای ماصل شده به مودم و غنره  ،قابل مشا ده می باشد.
 )2-2-2منوی : Statistics

در ایر منو دو جدول مشا ده می نمایند.
جدول اولی  ،نشاننر پارامار ترقا اینارنا می باشد که ترقا  Uploadارتال دیاا) و ترقا Download
دریا ا دیاا) را ماغنر در واحد زماش بر حعو  Kb/sکن وبنا بر ثاننه) نمایش می د د.
جدول دومی  ،من اش اتببافاده از اینارنا در یاماه را نشبباش می د د که مهانی بر پارامار ای  Durationمدم
زماش اتببافاده)  Downloaded ،من اش ح"م دان ود شببده بر حعببو منابایا)  Uploaded ،من اش ح"م آپ ود
شده بر حعو منابایا) و  Total Used Dataم"موع ح"م ک ی م صرف شده بر حعو منابایا) بوده و قابل
نمایش می باشند.
منننر تببرر  ، Current Connectionپارامار ای رکر شببده را از زمانی که دتبباناه را روشببر می کنند تا
زمانی که ااموش می کنند  ،بصورم ماغنر نشاش می د د.
و منننر تببرر  : Current Monthپارامار ای رکر شببده را در اول یاماه جاری  ،بصببورم ثابا نشبباش می
د د.
شایاش رکر ا تا در پاینر صفحه با اناخاب گ ینه  ، Clearک نه توابق م صر ی ح"م اینارنا که در جداول باال
ثها می شوند  ،حذف شده و از نو شروع می شود.
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 )2-2-3منوی : Data Limit Settings

در ایر منو قادر اوا ند بود من اش ح"م مصر ی اینارنا را به شرح ریل محدود نمایند :
 در منوی  ، Date setting of clearing dataقادر اوا ند بود با اناخاب گ ینه  ، Enableمن اش دیاای م صر ی ثهاشببده در حا ظه مودم را با تعریف کردش زماش مشببخ  ،از حا ظه مودم مراه پاک کنند .در حالا قادی  ،ایر
منو بر روی گ ینه  Disableمی باشبببد که ایر قاب نا را امااش ناپذیر می تبببازد  .لنار با اناخاب گ ینه Enable
منوی جدیدی با قنواش  Type of clearing dataبرای شما ای"اد می گردد.
 در منوی  ، Type of clearing dataقادر اوا ند بود نوع رآیند پاکعبببازی مشبببروح در بند وق) را با اناخابگ ینه  By Monthبرور ما نانه) برای مودم تعریف کنند که در ایر حالا مودم شببببما ر یک ماه یاهار اقدام به
پاکعبببازی من اش ح"م مصبببرف شبببده می کند .منننر با اناخاب ایر گ ینه  ،یک منوی جدید با قنواش Clear
 dateای"اد می گردد که مالادیر آش بر حعبببو  dayروز)  ،از بنر قدد  1الی  31قابل اناخاب اتبببا .بعهارتی با
اناخاب یای از ایر مالادیر  ،یای از روز ای ماه را جها شببببروع ان"ام رآیند پاکعببببازی  ،اناخاب می نمایند.
لنار با اناخاب گ ینه  By Dailyبرور روزانه)  ،مودم شما ر یک روز یاهار اقدام به پاکعازی من اش ح"م مصرف
شده از می کند.
 در منوی  Data Use Limitقادر اوا ند بود من اش ح"م اینارنا مصر ی را به شرح ریل محدود نمایند.ایر قاب نا در حالا قادی روی گ ینه  Disableقرار دارد لذا غنر عال اتببا .لنار با اناخاب گ ینه  ، Enableیک
منوی زیر م"موقه ای"اد می گردد که مورد اول  ،منوی  Limit byمی باشد و در ایر منو  ،محدودیا اناخابی بر
اتاس پارامار  Dataدیاا یا ح"م مصر ی) و  Timeزماش مصرف دیاا یا ح"م مصر ی) می باشد.
لذا با اناخاب گ ینه  ، Dataمنوی  Monthlyبر حعبببو منابایا  ، )MBگننابایا  )GBو ترابایا  )TBقایل تغننر
اتا .در واقم با اناخاب ایر گ ینه شما تعننر می کنند که در ر ماه چه من اش ح"می از اینارنا شما مصرف
گردد.
لنار با اناخاب گ ینه  ، Timeمنوی  Monthlyبر حعو تاقا  )hoursاوا د بود که با اناخاب ایر گ ینه شما
تعننر می کنند که در ر ماه چند تاقا از اینارنا اتافاده گردد.
منننر در منوی  ، Remind meبا تعریف مالادیر  1الی  ، 100می توانند بعبببار تنظنم شبببده در منوی Data
 Use Limitرا به منظور یادآوری و شدار د تاناه مهنی بر ر تندش محدودیا اقمال شده به حد ن صاب تعریف
شده  ،بر حعو درصد تعننر نمایند.
از مصببرف آش درصببد از من اش مصببر ی محدود
بعهارتی در ایر منو با تعننر مالداری بر حعببو درصببد  ،مودم پ
شده  ،یادآوری می کند که من ش مصرف شما در آتاانه ی آش درصد باقنمانده می باشد.
بعنواش مثال زمانی که شما  100تاقا در ماه را جها مصرف اینارنا تعننر نمودید  ،با اناخاب مالدار  %00در
از  00تاقا ا تافاده از اینارنا  ،به شما یادآوری مناند که به ایر من اش از م صرف
ایر منو  ،مودم شما پ
رتنده اید.
نااه  :پ

از ای"اد تغننرام  ،گ ینه  Applyرا در اناهای ایر منو  ،اناخاب نمایند تا تغننرام اقمال شوند.
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 )2-3منوی : SD Card

 )2-3-1منوی : SD Card

ایر منو مربوا به تنظنمام حا ظه مودم می باشد که در قعما  ، Statusزمانی که حا ظه برقرار باشد ،
قهارم  SD Card already exists and can be used nowنمایش داده می شود.
در قعما  Modeبا اناخاب گ ینه  Internal SDاز حا ظه داا ی مودم مراه جها تهادل و اشاراک گذاری
اایقام اتافاده می شود و منننر با اناخاب گ ینه  External SDاز کارم حا ظه جانهی  Micro SDاتافاده
می گردد.
شایاش رکر اتا با اناخاب رکدام از دو حا ظه  ،الط به محاویام آش حا ظه دتارتی اوا ند داشا.
منننر در قعما  ، Share Settingقادر اوا ند بود نوع اشاراک گذاری اایقام را تعننر نمایند که با
اناخاب گ ینه  Disableایر قاب نا غنر عال گشاه ولنار با اناخاب گ ینه  ، Enableیک منوی جدید با قنواش
 Access Typeای"اد می شود که در آش با اناخاب گ ینه  ، Read/Writeم اواندش و م نوشار در حا ظه ی
اناخاب شده امااش پذیر می گردد .بعهارتی امااش اناالال ایل به حا ظه و منننر امااش اتاخراج و دریا ا
ایل از حا ظه منعر می گردد.
لنار با اناخاب گ ینه  ، Read Onlyتنها ایر قاب نا وجود دارد که در حا ظه ی اناخابی  ،قالط ایل را اجرا
نمایند و لنار امااش بارگذاری ایل روی حا ظه وجود نخوا د داشا.
 )2-3-2منوی : HTTP Share

در ایر منو قادر به د تار تی به محاوای کارم حا ظه اوا ند بود که ضمر آش امااش تهادل اایقام بارگذاری
و اتاخراج اایقام) از ایر منو امااش پذیر می باشد.
در ق عما  ، Pathشما با اناخاب یک ایل یا پو شه می توانند م عنر م عاالنم آش ایل یا پو شه را م شا ده
نمایند .منننر روبروی ایر ق عما در تما را تا صفحه  ،من اش ح"م ا تافاده شده از حا ظه ن عها به
کل ر نا حا ظه قابل مشا ده می باشد.
منننر با اناخاب گ ینه  ، Newمی توانند یک پوشببببه جدید در کارم حا ظه ای"اد نموده و برای آش یک نام
دلخواه مناعو نمایند.
در صورم عال نمودش گ ینه  Read/Writeدر منوی  Access Typeم شروح در بند  ، )2-3-1می توانند با اناخاب
گ ینه  Browseبه حا ظه ی د تانا ی که با آش به مودم مراه و صل شده اید  ،د تار تی دا شاه با شند و
از انا خاب آش ایل مورد نظر  ،با انا خاب گ ینه  Uploadآش را در حا ظه ی انا خابی مودم مراه بارگذاری
پ
نمایند .منننر می توانند در لنعببا ایل ای موجود در حا ظه ی مودم  ،با اناخاب گ ینه  ، Downloadآش را
در دتاناه اود دان ود نمایند.

 )2-4منوی : Download Driver
در ایر منو می توانند به درایور ای راه انداز مودم جها نصبو در کامپنوتر مشبروح در بند  ، )1-1دتبار تی
داشاه و ریک از آنها را در حا ظه دتانا ی که با آش به مودم مراه وصل شده اید  ،دان ود نمایند.
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 )2-5منوی : SMS

 )2-5-1منوی : Device SMS

در ایر منو به پنامک ای موجود در حا ظه مودم دتارتی اوا ند داشا که با اناخاب ر پنام می توانند آش
را برور کامل باز نموده و پاتخ آش را تایپ نمایند و در اناها گ ینه  Sendرا جها ارتال  ،اناخاب نمایند.
منننر با اناخاب یک یا چند پنام مورد نظر  ،می توانند با اناخاب گ ینه  Deleteآنها را حذف نمایند.
الزم به توضنح اتا جها ارتال یک پنام جدید  ،با اناخاب گ ینه  ، Newمناوانند در صفحه باز شده نام رانره
از درج مار پنامک  ،با اناخاب گ ینه  Sendآش را
شده ی مخااو و یا شماره تماس مخااو را وارد نموده و پ
ارتال نمایند.
 )2-5-2منوی : SIM SMS

در ایر منو به پنامک ای موجود در تنم کارم دتارتی اوا ند داشا که با اناخاب ر پنام می توانند آش را
برور کامل باز نموده و پاتخ آش را تایپ نمایند و در اناها گ ینه  Sendرا جها ارتال  ،اناخاب نمایند.
تایر دتاورالعمل ای مربوا به پنامک در ایر منو  ،مانند منوی قهل بند  )2-5-1می باشد.
 )2-5-3منوی : SMS Setting

در ایر منو قاب نا اقمال برای تنظنمام به شرح ریل امااش پذیر می باشد.
در منوی  Validityقادر اوا ند بود اقاهار پنامک ارتبببالی را و دریا ای در مودم را بر حعبببو زماش تعننر نمایند
که به ترتنو  12تبببباقا  ، )12 hourیک روز  ، )1 dayیک فاه  )1 weekو ماک یمم  )maximumقابل
اناخاب می باشند.
د نده پنامک کوتاه را با داشببار شببماره ی آش ،
منننر در منوی  Center Numberمی توانند مرک تببروی
دریا ا کند.
وارد نمایند تا دریا ا پنامک از ایر مرک پنامک تروی
از
در قعببببما  Delivery Reportنن می توانند با اناخاب گ ینه  ، Enableایر امااش را را نم تببببازید که پ
ارتببال پنامک  ،گ ارش دریا ا آش پنامک  ،به اایع شببما برتببد .ولنار با اناخاب گ ینه  ، Disableایر قاب نا
غنر عال می گردد.

 )2-6منوی : Phonebook
در ایر منو قادر اوا ند بود به لنعا مخااهاش رانره شده در مودم  ،دتارتی داشاه و منننر مخااهاش
را در یک گروه اهاله بندی نمایند .منننر امااش ارتال پنامک نن از ایر اریق منعر می باشد .بعهارتی دینر
 ،ایر منو را می تواش بعنواش د ار ت فر ت الی نمود.
از اناخاب ایر گ ینه  ،یک صفحه جدید جها
با اناخاب گ ینه  Newمی تواش یک مخااو جدید ا ود که پ
درج مشخصام مخااو جدید اقم از شماره تماس  ،نام و آدرس پعا الااروننای  ،گروه دتاه بندی و
از درج مندرجام آش با اناخاب گ ینه  ، Saveیک مخااو جدید به لنعا
غنره) ای"اد می گردد که پ
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 Phonebookد ارچه ت فر) اضا ه نموده اید و می توانند با اناخاب گ ینه  ، Send Messageبرای ایر مخااو
پنامک ارتال نمایند و یا با اناخاب گرینه  ، Deleteآش را از لنعا  Phonebookحذف نمایند.
منوی  Phonebookدارای زیر م"موقه ای ریل می باشد که ریک گرو ی از مخااهاش را در بر منننرند.
گروه  : Allشامل ک نه مخااهاش رانره شده می باشد.
گروه  : Commonشامل مخااهاش ماداول و قادی شما می باشد.
گروه  : Familyشامل مخااهانی اتا که قضو اانواده محارم شما می باشد.
گروه  : Friendsشامل مخااهانی اتا که ج و دوتااش شما می باشد.
گروه  : Colleagueشامل مخااهانی اتا که ج و مااراش شما می باشد.
نااه  :تعننر ایر گروه ا ننام ا ودش یک مخااو جدید در قعما  Groupتوتط شما امااش پذیر می
باشد.

 )2-7منوی : Settings

 )2-7-1منوی : Dial-up Settings

د نده اینارنا تنماارم را در حالا د تای یا
در ایر منو قادر اوا ند بود نحوه ی ات صال به شهاه تروی
اودکار اناخاب نمایند که در ایر منو  ،در قعببما  WAN Connection Modeبا اناخاب گ ینه  ، Automaticمودم
از اناخاب ایر گ ینه  ،یک
در ربار ااموش و رو شر شدش  ،ب صورم اودکار به شهاه ما صل می گردد که پ
گ ینه جدید با قنواش  Check here, you can connect to internet in the roaming statusای"اد می شود که با
گذاشببببار تنک مارک  ،ایر امااش را م می گردد که مودم از شببببهاه در حالا  Roamingاتببببافاده کند که
د نده اینارنا مربوا به
پن شنهاد می شود زمانی از ایر گ ینه ا تافاده نمایند که ن عها به اپراتور تروی
تنماارم مودم  ،اص ه ی اوالنی داشاه و در حالا قادی به آش دتارتی ندارید بعنواش مثال در یک کشور
م عایه اقاما دارید و می اوا ند از آن"ا  ،به اپراتور داا ی ک شور یعنی اوپراتور تنماارم اود ما صل شده
اینارنا دریا ا نمایند) اتافاده نمایند .
و تروی
ولنار با اناخاب گ ینه  ، Manualمی بای عا ب صورم د تای و از اریق منوی  Homeم شروح در بند  ، )2-1از
قعما  ، Network Connectionگ ینه  Connectرا ک نک کنند تا مودم به شهاه ماصل گردد.

 )2-7-2منوی : Network Selection

با اناخاب حالا  Automaticدر ایر منو  ،می توانند با اناخاب گرینه  ، 4G/3G/2Gبه ریک از بعار شهاه ای
 3G ، 2Gو  4Gبصورم اودکار ماصل شوید .منننر با اناخاب  4G Onlyتنها به بعار شهاه  4Gماصل اوا ند
شد و برای گ ینه ای  3G Onlyو  ، 2G Onlyنن به منر منوال اوا ند بود.
لنار با اناخاب حالا  ، Manualبرور دتای اتصال به ر نوع از بعار ای شهاه بصورم دتای اوا د بود.
نااه  :در اناها جها اقمال تغننرام گ ینه  Applyرا اناخاب نمایند.
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 )2-7-3منوی : APN

د نده
ایر منو  APNمخفف  ، )Access Point Nameاایقام الزم برای اتصال به شهاه اپراتور تروی
اینارنا را تامنر می کند .در واقم  APNتنظنماتی اتا که مودم برای دتارتی به شهاه اینارنا نناز دارد و
با ا ودش یک پرو ایل جدید در ایر قعما  ،اپراتور ایر اایقام را دریا ا و پردازش می کند تا برای مودم یک
 IPبعازد .
در ایر منو می توانند بصورم دتای  ،یک پرو ایل ای"اد نمایند .برای ایر منظور با اناخاب گ ینه  ، Add newیک
پرو ایل آماده ی تااا  ،برای شما ای"اد می گردد .و منننر با اناخاب گ ینه  Editقادر اوا ند بود Profile
تاااه شده را ویرایش نمایند.
در حالا قادی نناز به ا ودش یک پرو ایل  APNندارید بدیر دلنل که تنظنمام پنش رض برور اودکار از اپراتور
دریا ا می گردد .لنار در موارد نادر بااتافاده برای از تنم کارم ا که مربوا به شرکا ای ااصی می
باشند  ،ممار اتا کاربر ناچار به ا ودش  apnباشد لذا برای شروع ابادا می بایعا با اناخاب گ ینه Add
 ، newیک پرو ایل جدید به شرح ریل ای"اد نماید.
نااه  :مالادیر قابل درج قمومی بوده و ماناتو با نوع اپراتور  ،ماغنر اتا .بعنواش مثال جها وارد نمودش APN
ایرانعل بصورم دتای  ،مناواش مشخصام آش را از پشانهانی آش اپراتور کعو نمود.
به ترتنو از باال  ،قعما  ، Current APNنام اپراتور ع ی را نشاش می د د.
در قعما  ، Profile Nameمی توانند یک نام مدنظر برای پرو ایل ای"اد شده اناخاب نمایند.
در قعما  APNنن بعاه به نوع اپراتور ارائه د نده اینارنا  ،آش را وارد نمایند .به قنواش مثال برای ایرانعل
)APN : mtnirancell
د نده در آش کشور  ،یک کد  mncوجود دارد
در قعما  MNCبرور ک ی برای ر کشور و ر اپراتور تروی
که با داشار آش کد آش را در قعما  MNCوارد نمایند بعنواش مثال برای ایرانعل  ،مالدار  mncقدد  35می
باشد)
در قعما  Authenticationبه منظور احراز ویا  ،ته حالا وجود دارد که در حالا اول گ ینه  NONEمی
باشد و با اناخاب ایر گ ینه  ،قاب نا احراز ویا  ،غنر عال می گردد.
منننر گ ینه ای دوم و توم به ترتنو  CHAPو  PAPمی باشند که جها بر قراری امننا شهاه ای
کامپنوتری  ،پروتال ای احراز ویا ماعددی وجود دارند که پروتال  CHAPو  PAPاز آش ا می باشد
پروتال  PAPداراي كمارير ترح امننا اتا و در ننام ان"ام قم نام احراز ویا رم ای قهور به صورم
مار قادی ) (Plain Textارتال می شوند .برای منر منظور ایر پروتال در حالا قادی اتافاده نمی شود
و تنها زمانی مورد اتافاده قرار می گنرد که نناز به ان"ام قم نام ارایابی باشد.
پروتال  CHAPیک پروتال« تأیند »اتا که از آش بهقنواش گ ینه ای جاین یر در مالابل ارتال معمولی و تأیند
نشده نام و رم قهور اتافاده می گردد .ایر پروتال از النوریام  MD5برای رم نناری رم ای قهور اتافاده
می نماید .
قعما  trans_connect_modeجها بارگ اری با ترقا باال می باشد که در حال حاضر برای اپراتور ای
ایراش غنر عال اتا.
و در اناها قعما  User nameو  Passwordرا مشا ده می نمایند که مناوانند یک نام کاربری و یک گذر وا ه
برای پرو ایل تاااه شده تعریف نمایند
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نااه  :در اناها جها اقمال تغننرام  ،گ ینه  Applyرا اناخاب نمایند.

 )2-7-4منوی : Wi-Fi Settings
 منوی : Basic Settingsدر این منو قادر به تغییر در تنظیمات  Wi-Fiبه شرح ذیل خواهید بود.

قسمت ) : Network Name (SSIDدر ایر قعما می توانند یک نام برای مودم اودم اناخاب نمایند که حنر
جعا"وی  ، Wi-Fiنام مورد نظر در دتاناه ماصل شونده به مودم  ،نمایاش می گردد.
قسمت ) : Broadcast Network Name (SSIDدر ایر قعما می توانند با اناخاب گ ینه  Enableایر امااش را
ای"اد کنند که نام مودم شما برور قمومی در لنعا جعا"وی  Wi-Fiدتاناه ایی که در شعاع امواجWi-
Fiمودم شما قرار دارند  ،نمایاش گردد .لنار با اناخاب گ ینه  ، Disableایر قاب نا غنر عال شده و جها اتصال
به مودم در ایر حالا  ،می بایعا در دتاناه ماصل شونده به مودم  ،برور دتای یک شهاه  Wi-Fiای"اد
گردد و در آش مشخصام مودم نام  SSIDو  )Passwordرا وارد نمود.
ق سمت  : Security Modeدر ایر ق عما شما قادر اوا ند بود نوع پروتال تاااار رم نناری  Wi-Fiرا تعننر
نمایند که در بهاریر و امر تریر حالا  ،گ ینه ) WPA2-PSK (AESمی باشببببد .لنار با اناخاب گ ینه ، OPEN
کاربراش می توانند بدوش وارد نمودش رم مودم  ،به مودم شما ماصل گردند.
قسمممت  : Pass Phraseدر ایر قعببما می توانند رم مورد نظر برای اتصببال به مودم از اریق  Wi-Fiرا تعننر
نمایند.
منننر حنر تنظنمام می توانند با اناخاب تنک مارک  ، Display Passwordقهارم تایپ شده برای رم قهور را
مشا ده نمایند.
قعببما  : Max Station Numberدر ایر قعببما می توانند حداکثر تعداد نفراتی که می توانند به مودم مراه
ماصل شوند  ،از بنر مالادیر  1تا 10نفر را تعننر نمایند
نااه  :در اناها با اناخاب گ ینه  ، Applyتغننرام ای"اد شده را اقمال نمایند.

 -منوی : WPS

WPSدر تنظنمام مودم یک اتببااندارد امننا شببهاه بی تببنم می باشببد که تیش می کند ارتهاا بنر روتر و
دتاناه ای بی تنم را تریم تر و آتاش تر کند درواقم  WPSالط برای شهاه ای بی تنم کار می کند که
دارای رم قهور نن می باشد که با پروتال ای  WPAیا  WPA2رم گذاری شده اتا و در قعما  PINتعننر
می شود.

 )2-7-5منوی : Device Settings

منوی  : Account Managementدر ایر منو قادر اوا ند بود به شرح ریل برای ورود به پنل کاربری و تنظنماممودم  ،یک نام کاربری و یک رم قهور تعننر نمایند .نام کاربری و رم قهور در حالا پنش رض  ،به شرح ریل
می باشد:
Password : admin
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/

Username : admin

تغننر نام کاربری  :ابادا در قعما  ، Current Passwordرم قهور ع ی که روی مودم برقرار می باشد را وارد
در قعما  ، New Usernameنام کاربری جدید را وارد نموده و منننر در قعما Confirm
نمایند و تپ
 Usernameبرور م"دد نام کاربری جدیدتاش را وارد نمایند و در پایاش گ ینه  Applyرا جها اقمال تغننرام اناخاب
کنند.
تغننر رم قهور  :ابادا در قعما  ، Current Usernameنام کاربری ع ی که روی مودم برقرار می باشد را وارد
در قعما  ، New Passwordرم قهور جدید را وارد نموده و منننر در قعما Confirm
نمایند و تپ
 New Passwordبرور م"دد رم قهور جدیدتاش را وارد نمایند و در پایاش گ ینه  Applyرا جها اقمال تغننرام
اناخاب کنند.
منوی  : Resetدر ایر منو قادر اوا ند بود تنظنمام دتاناه مودم مراه اود را به حالا اولنه کاراانه و درحالا پنش رض  ،برگردانند .لذا در صفحه  ، Reset Factory Settingsبا اناخاب گ ینه  Resetدر پاینر صفحه ،
یک صفحه جها تایندیه شما مهنی بر ان"ام رآیند  ، Resetنمایاش می شود که با اناخاب گ ینه  ، Yesقم نام
از
 Resetبه ان"ام می رتد و ای ایر رآیند دتاناه مودم مراه شما برور م"دد راه اندازی شده و پ
روشر شدش  ،ک نه تنظنمام در حالا اولنه می باشند.
منوی  : Restartدر ایر منو قادر اوا ند بود دتاناه مودم مرا ااش را برور م"دد راه اندازی نمایند .بعهارمدینر با اناخاب گ ینه  Restartدتاناه مودم مراه شما ااموش و روشر می گردد.

با سالم و احترام

ضمر قدردانی از حعر اناخاب شما  ،امند اتا در راتاای پنشهرد ا داف ادمام رتانی  ،مرالو
وق مثمر ثمر واقم بوده و در راتاای تحالق در تاریم مشاری با تانه بر اصول مشاری مداری  ،قابل
رضایا شما ق ی اش واقم گردد.
شایاش رکر اتا شرکا ایپرتل ارائه د نده محصوالم ن تک و آینوبر  ،بدیر وتن ه مراتو تالدیر و
تشار اود را مهنی بر حعر اناخاب شما و مااری و مشارکا در پنوتار به ایر اانواده ب رگ به
اتاحضارتاش می رتاند.
با تشکر
مرکز پشتیبانی هایپرسل
بهترین همراه و پشتیبان
021-81063
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