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 99B-NZTمودم نزتک دستور العمل 

 

 هعرفی هحصْل :

 

 3G/4Gتْدٍ کَ اص ؽثکَ ُای  MediaTekٌذ توْدم لاتل زول داسای پشداصًذٍ لذس، یک ه 99B-NZTهذل   Naztechهْدم 

(LTE)  ، هگاتیت تش ثاًیَ ّ دس ٌُگام  151پؾتیثاًی هی ًوایذ ُوچٌیي عشػت اًتمال اطالػات ایي هْدم دس ٌُگام داًلْد

 هگاتیت تش ثاًیَ هی تاؽذ. 01آپلْد 

ؾاًگش گیگاتایت ّ ُوچٌیي صفسَ ً 23اص عایش هضیت ُای ایي هْدم ُوشاٍ هیتْاى پؾتیثاًی اص کاست زافظَ تا ظشفیت 

LED  پؾتیثاًی اص اپشاتْسُای هْخْد تذّى ًیاص تَ ًصة ّ تغیش دعتگاٍ ًام تشد . ُوچٌیي ّضؼیت ُای هخِت ًوایؼ

اعتفادٍ عاػت تطْس زذاکثش   8ایي هْدم ُوشاٍ تْدٍ ّ دس زالت کلی داسای هذت صهاى کاسکشد  تٌظیوات ، اص لاتلیت ُای

 عاػت دس زالت آهادٍ تاػ لشاس هی گیشد. 10ّ دس هذت صهاى تْدٍ 

 عاػت تطْس کاهل ؽاسژ هی گشدد. 6هیلی آهپشعاػت تْدٍ ّ تا هذت صهاى  0111ایي دعتگاٍ داسای تاطشی تا ظشفیت 

 ّ پکیح تثذیل عین کاست هی تاؽذ.  Micro USBکاتل داسای هتؼلمات خاًثی ؽاهل فْق هسصْل 

 

 

 

 :  99B-NZT ًستک  ًحٍْ راٍ اًذازی هْدم ُوراٍ (1

 

 

 :  Micro USBاز طریق کابل بَ هْدم ( ًحٍْ اتصال 1-1

ّ عپظ هْدم ُوشاٍ کاهپیْتش هتصل ًواییذ   USBهْخْد دس خؼثَ سا تَ هْدم ّ دسگاٍ  Micro USBاتتذا کاتل دس ایي سّػ 

 سا سّؽي ًواییذ .

دس کاهپیْتش ؽوا ؽٌاعایی هی ؽْد کَ تا تاص ؽذى ایي  4GMIFIپظ اص سّؽي ؽذى هْدم ، یک دسایْ خذیذ تا ًام 

ّ  MacOsهؾاُذٍ خْاُیذ ًوْد کَ هستْیات ایي پْؽَ زاّی دّ پْؽَ تَ ًام ُای  driverدسایْ ، پْؽَ ای تا ًام 

windows .هی تاؽذ 

، اتتذا  driverهْخْد دس پْؽَ ی  windowsاعت ، اص پْؽَ ی  Windows 10/7/XPدس صْستی کَ عیغتن ػاهل ؽوا 

 سا ًصة ًواییذ. 4GMIFI_Setupسا ًصة ًوْدٍ ّ عپظ تشًاهَ  DriverInstallتشًاهَ 



3 
 

ًوْدٍ ّ هی تْاًیذ اص ایٌتشًت هْدم  (Restartتؼذ اص ًصة تشًاهَ ُای رکش ؽذٍ ، کاهپیْتش خْد سا هدذدا" ساٍ اًذاصی )

 ٍ تْعظ کاهپیْتش هتصل تَ آى ، اعتفادٍ ًواییذ.hُوش

سا   RNDIS.pkg، فایل  driverهْخْد دس پْؽَ ی  MacOsاعت ، اص پْؽَ ی  MacOSی کَ عیغتن ػاهل ؽوا دس صْست

 اخشا ّ ًصة ًواییذ.

ًوْدٍ ّ هی تْاًیذ اص ایٌتشًت هْدم ُوشٍ  (Restartتؼذ اص ًصة فایل رکش ؽذٍ ، کاهپیْتش خْد سا هدذدا" ساٍ اًذاصی )

 واییذ.تْعظ کاهپیْتش هتصل تَ آى ، اعتفادٍ ً

 ( تاؽٌذ.Update)کاهپیْتش ؽوا تَ سّص  USBُای  یْسػولیات رکش ؽذٍ هی تایغت دسالثل اص ًکتَ : الصم تَ رکش اعت     

 

 

 

 :  Fi -Wi( ًحٍْ اتصال بَ هْدم از طریق اهْاج 2-1

سّؽي ًواییذ ّ گْؽی یا تثلت یا کاهپیْتش خْد سا  Fi-Wiدس ایي سّػ ٌُگاهی کَ هْدم سّؽي هی تاؽذ ، هی تایغت 

دس خغتدْی ؽثکَ ّای فای ، پظ اص هؾاُذٍ ًام هْدم ، آى سا اًتخاب ًوْدٍ ّ سهض ػثْس سا ّاسد ًواییذ تا دعتگاٍ 

 ؽوا تَ هْدم هتصل گشدد.

آخش  فتاؽذ کَ چِاس زش هی XXXX -99B-TNZًکتَ: الصم تَ رکش اعت کَ دس زالت اّلیَ ّ پیؼ فشض ، ًام هْدم ؽوا 

ُوچٌیي سهض ػثْس دس زالت پیؼ فشض ،  ( 99B-NZT- 4527ػذد چِاس سلوی هی تاؽذ )تؼٌْاى هثال ًام هْدم ، یک

 هی تاؽذ کَ دس صْست ًیاص ، دس صفسَ ًوایؼ هْدم لاتل هؾاُذٍ هی تاؽذ. 13255001ػثاست 

 

 

 ( ًحٍْ دسترسی بَ پٌل کاربری هْدم :3-1

هْدم ّاسد ؽْیذ. تشای ایي هٌظْس الصم اعت اتتذا دعتگاٍ خِت اػوال تٌظیوات دس اتتذا هی تایغت تَ پٌل کاستشی 

 ّ پظ اص اتصال ، یکی اص هشّسگش ُای دعتگاٍ خْد سا اخشا ًواییذ. ْدٍخْد سا تَ هْدم هتصل ًو

. عپظ  سا ّاسد ًوْدٍ ّ تَ پٌل کاستشی ّاسد ؽْیذ 1.0192.168. آی پی هشّسگش ، آدسط Address barعپظ دس لغوت 

دس صفسَ ی تاص ؽذٍ ، هْدم اص ؽوا خِت ّسّد تَ پٌل کاستشی ، ًام کاستشی ّ سهض ػثْد هی خْاُذ کَ دس زالت پیؼ 

 تشای ًام کاستشی ّ سهض ػثْس تؼشیف ؽذٍ اعت. adminفشض ػثاست 

 لزا تا ّاسد کشدى آى ّاسد پٌل کاستشی خْاُیذ ؽذ.

Username : admin 

Password : admin 
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 آهْزش تٌظیوات پٌل کاربری هْدم( 2

 

 : Home( هٌْی 1-2

ًام اپشاتْس عشّیظ دٌُذٍ ،  ،، ّضؼیت فؼلی هْدم لاتل هؾاُذٍ اعت کَ دس آى ّضؼیت اتصال تَ اپشاتْس  دس ایي هٌْ

دسصذ ؽاسژ تاطشی ، هیضاى آًتي دُی ّ ُؾذاس هیضاى  ، دعتگاٍ ُای هتصل ؽذٍ تَ هْدم MACّ آدسط  IPآدسط 

 دسیافت پیاهک ًوایؼ دادٍ هی ؽًْذ. 

، اتصال هْدم سا تَ اپشاتْس  Disonnect، هی تْاًیذ تا ًتخاب گضیٌَ  Network Connectionدس پاییي صفسَ اص لغوت 

پشاتْس عشّیظ دٌُذٍ هتصل ، هی تْاًیذ تطْس هدذد تَ ا Connectعشّیظ دٌُذٍ لطغ ًواییذ ّ ُوچٌیي تا اًتخاب 

 گشدیذ.

 

 : Information( هٌْی 2-2

 

 : Device Information هٌْی( 1-2-2

 IMSI، کذ  IMEIدس ایي لغوت اطالػات ّ هؾخصات عخت افضاسی ّ ًش افضاسی دعتگاٍ اػن اص هذل دعتگاٍ ، ؽٌاعَ 

، تؼذاد دعتگاٍ ُای  MAC، آدسط  IPهیضاى ؽاسژ تاطشی ، آدسط ،  Frimwareّسژى ، ّ عخت افضاس ، ّسژى ًشم افضاس 

 هی تاؽذ.، لاتل هؾاُذٍ  هتصل ؽذٍ تَ هْدم ّ غیشٍ

 : Statistics هٌْی( 2-2-2

 هی ًواییذ.س ایي هٌْ دّ خذّل هؾاُذٍ د

 Downloadدیتا( ّ عشػت  )اسعال Uploadهی تاؽذ کَ عشػت پاساهتش عشػت ایٌتشًت ًؾاًگش خذّل اّلی ،  

 )کیلْتیت تش ثاًیَ( ًوایؼ هی دُذ. Kb/s)دسیافت دیتا( سا هتغیش دس ّازذ صهاى تش زغة 

)هذت صهاى  Durationپاساهتشُای  هثتٌی تشخذّل دّهی ، هیضاى اعتفادٍ اص ایٌتشًت دس یکواٍ سا ًؾاى هی دُذ کَ 

پلْد ؽذٍ تش زغة آ)هیضاى زدن  Uploaded،   )هیضاى زدن داًلْد ؽذٍ تش زغة هگاتایت( Downloadedاعتفادٍ( ، 

 )هدوْع زدن کلی هصشف ؽذٍ تش زغة هگاتایت( تْدٍ ّ لاتل ًوایؼ هی تاؽٌذ. Total Used Data ّهگاتایت( 

، پاساهتش ُای رکش ؽذٍ سا اص صهاًی کَ دعتگاٍ سا سّؽي هی کٌیذ تا صهاًی کَ  Current Connectionُوچٌیي عطش 

 خاهْػ هی کٌیذ ، تصْست هتغیش ًؾاى هی دُذ.

 : پاساهتش ُای رکش ؽذٍ سا دس طْل یکواٍ خاسی ، تصْست  ثاتت ًؾاى هی دُذ. Current Monthّ ُوچٌیي عطش 

، کلیَ عْاتك هصشفی زدن ایٌتشًت کَ دس خذاّل تاال ثثت هی  learCؽایاى رکش اعت دس پاییي صفسَ تا اًتخاب گضیٌَ 

 ؽًْذ ، ززف ؽذٍ ّ اص ًْ ؽشّع هی ؽْد.

 

 

 

 

 : Data Limit Settings هٌْی( 3-2-2

 هٌْ لادس خْاُیذ تْد هیضاى زدن هصشفی ایٌتشًت سا تَ ؽشذ ریل هسذّد ًواییذ :دس ایي 
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، هیضاى دیتای هصشفی ثثت ؽذٍ   Enableلادس خْاُیذ تْد تا اًتخاب گضیٌَ ،  Date setting of clearing dataدس هٌْی  -

دم سا تا تؼشیف کشدى صهاى هؾخص، اص زافظَ هْدم ُوشاٍ پاک کٌیذ. دس زالت ػادی ، ایي هٌْ تش سّی ْدس زافظَ ه

هٌْی خذیذی تا ػٌْاى  bleEnaهی تاؽذ کَ ایي لاتلیت سا اهکاى ًاپزیش هی عاصد . لیکي تا اًتخاب گضیٌَ  Disableگضیٌَ 

Type of clearing data .تشای ؽوا ایداد هی گشدد 

 Byتا اًتخاب گضیٌَ ًْع فشآیٌذ پاکغاصی )هؾشّذ دس تٌذ فْق( سا  لادس خْاُیذ تْد،  Type of clearing dataدس هٌْی  -

Month  ٍیکثاس الذام تَ پاکغاصی هیضاى )تطْس هاُیاًَ( تشای هْدم تؼشیف کٌیذ کَ دس ایي زالت هْدم ؽوا ُش یک ها

ایداد هی گشدد کَ  Clear dateُوچٌیي تا اًتخاب ایي گضیٌَ ، یک هٌْی خذیذ تا ػٌْاى  زدن هصشف ؽذٍ هی کٌذ.

خاب یکی اص ایي همادیش ، یکی اص تلاتل اًتخاب اعت. تؼثاستی تا اً 21الی  1)سّص( ، اص تیي ػذد  dayهمادیش آى تش زغة 

،  )تطْس سّصاًَ( By Dailyتا اًتخاب گضیٌَ  لیکي .اًدام فشآیٌذ پاکغاصی ، اًتخاب هی ًواییذ ؽشّع خِتسّص ُای هاٍ سا 

 .هی کٌذاص یکثاس الذام تَ پاکغاصی هیضاى زدن هصشف ؽذٍ  سّصهْدم ؽوا ُش یک 

 ًواییذ.لادس خْاُیذ تْد هیضاى زدن ایٌتشًت هصشفی سا تَ ؽشذ ریل هسذّد  Data Use Limitدس هٌْی  - 

، یک هٌْی  Enableلشاس داسد لزا غیش فؼال اعت. لیکي تا اًتخاب گضیٌَ  Disableایي لاتلیت دس زالت ػادی سّی گضیٌَ 

هی تاؽذ ّ دس ایي هٌْ ، هسذّدیت اًتخاتی تش اعاط پاساهتش  Limit byهٌْی ی گشدد کَ هْسد اّل ، ایداد ه صیش هدوْػَ

Data  ّ )دیتا یا زدن هصشفی(Time .هی تاؽذ )صهاى هصشف دیتا یا زدن هصشفی( 

( لایل تغییش اعت. دس TB) ( ّ تشاتایتGB( ، گیگاتایت )MB)تش زغة هگاتایت  Monthly، هٌْی  Dataلزا تا اًتخاب گضیٌَ 

 ّالغ تا اًتخاب ایي گضیٌَ ؽوا تؼییي هی کٌیذ کَ دس ُش هاٍ چَ هیضاى زدوی اص ایٌتشًت ؽوا هصشف گشدد.

( خْاُذ تْد کَ تا اًتخاب ایي گضیٌَ ؽوا تؼییي hoursتش زغة عاػت ) Monthly، هٌْی  Timeتخاب گضیٌَ لیکي تا اً

 هی کٌیذ کَ دس ُش هاٍ چٌذ عاػت اص ایٌتشًت اعتفادٍ گشدد.

 Data Use Limit، هی تْاًیذ تغتش تٌظین ؽذٍ دس هٌْی  111الی  1، تا تؼشیف همادیش  Remind meدس هٌْی ُوچٌیي 

سا تَ هٌظْس یادآّسی ّ ُؾذاس دعتگاٍ هثٌی تش سعیذى هسذّدیت اػوال ؽذٍ تَ زذ ًصاب تؼشیف ؽذٍ ، تش زغة 

 تؼییي ًواییذ.دسصذ 

تؼثاستی دس ایي هٌْ تا تؼییي همذاسی تش زغة دسصذ ، هْدم پظ اص هصشف آى دسصذ اص هیضاى هصشفی هسذّد ؽذٍ ، 

 ًَ ی آى دسصذ تالیواًذٍ هی تاؽذ.یادآّسی هی کٌذ کَ هیضى هصشف ؽوا دس آعتا

% دس ایي هٌْ 21عاػت دس هاٍ سا خِت هصشف ایٌتشًت تؼییي ًوْدیذ ، تا اًتخاب همذاس  111تؼٌْاى هثال صهاًی کَ ؽوا 

 عاػت اعتفادٍ اص ایٌتشًت ، تَ ؽوا یادآّسی هیکٌذ کَ تَ ایي هیضاى اص هصشف سعیذٍ ایذ. 21، هْدم ؽوا پظ اص 

 سا دس اًتِای ایي هٌْ ، اًتخاب ًواییذ تا تغییشات اػوال ؽًْذ. Applyًکتَ : پظ اص ایداد تغییشات ، گضیٌَ 

 

 

 : SD Card( هٌْی 3-2

 

   : SD Card هٌْی( 1-3-2

 SD ، صهاًی کَ زافظَ تشلشاس تاؽذ ، ػثاست Statusایي هٌْ هشتْط تَ تٌظیوات زافظَ هْدم هی تاؽذ کَ دس لغوت 

already exists and can be used nowCard  .ًوایؼ دادٍ هی ؽْد 

اص زافظَ داخلی هْدم ُوشاٍ خِت تثادل ّ اؽتشاک گزاسی اطالػات  Internal SDتا اًتخاب گضیٌَ  Modeدس لغوت 

 اعتفادٍ هی گشدد.  Micro SDاص کاست زافظَ خاًثی  External SDاعتفادٍ هی ؽْد ّ ُوچٌیي تا اًتخاب گضیٌَ 

 ؽایاى رکش اعت تا اًتخاب ُشکذام اص دّ زافظَ ، فمظ تَ هستْیات آى زافظَ دعتشعی خْاُیذ داؽت.

، لادس خْاُیذ تْد ًْع اؽتشاک گزاسی اطالػات سا تؼییي ًواییذ کَ تا اًتخاب گضیٌَ  Share Settingُوچٌیي دس لغوت 

Disable  ٌَایي لاتلیت غیشفؼال گؾتَ ّلیکي تا اًتخاب گضیEnable  یک هٌْی خذیذ تا ػٌْاى ،Access Type  ایداد هی
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، ُن خْاًذى ّ ُن ًْؽتي دس زافظَ ی اًتخاب ؽذٍ اهکاى پزیش هی گشدد.  Read/Writeؽْد کَ دس آى تا اًتخاب گضیٌَ 

 اًتمال فایل تَ زافظَ ّ ُوچٌیي اهکاى اعتخشاج ّ دسیافت فایل اص زافظَ هیغش هی گشدد.تؼثاستی اهکاى 

، تٌِا ایي لاتلیت ّخْد داسد کَ دس زافظَ ی اًتخاتی ، لمظ فایل سا اخشا ًواییذ ّ لیکي  Read Onlyلیکي تا اًتخاب گضیٌَ 

 اهکاى تاسگزاسی فایل سّی زافظَ ّخْد ًخْاُذ داؽت.

   : HTTP Share هٌْی( 2-3-2

اهکاى تثادل اطالػات )تاسگزاسی ّ  هٌْ لادس تَ دعتشعی تَ هستْای کاست زافظَ خْاُیذ تْد کَ ضوي آىدس ایي 

 اعتخشاج اطالػات( اص ایي هٌْ اهکاى پزیش هی تاؽذ.

، ؽوا تا اًتخاب یک فایل یا پْؽَ هی تْاًیذ هغیش هغتمین آى فایل یا پْؽَ سا هؾاُذٍ ًواییذ.  Pathدس لغوت 

ُوچٌیي سّتشّی ایي لغوت دس عوت ساعت صفسَ ، هیضاى زدن اعتفادٍ ؽذٍ اص زافظَ ًغثت تَ کل ظشفیت 

 زافظَ لاتل هؾاُذٍ هی تاؽذ.

ذ دس کاست زافظَ ایداد ًوْدٍ ّ تشای آى یک ًام دلخْاٍ ، هی تْاًیذ یک پْؽَ خذی Newُوچٌیي تا اًتخاب گضیٌَ 

  هٌتغة ًواییذ.

( ، هی تْاًیذ تا اًتخاب گضیٌَ 2-3-1)هؾشّذ دس تٌذ  Access Typeدس هٌْی  Read/Writeدس صْست فؼال ًوْدى گضیٌَ 

Browse  ّ پظ اص اًتخاب آى تَ زافظَ ی دعتگاُی کَ تا آى تَ هْدم ُوشاٍ ّصل ؽذٍ ایذ ، دعتشعی داؽتَ تاؽیذ

آى سا دس زافظَ ی اًتخاتی هْدم ُوشاٍ تاسگزاسی ًواییذ. ُوچٌیي هی تْاًیذ  Uploadفایل هْسد ًظش ، تا اًتخاب گضیٌَ 

 ، آى سا دس دعتگاٍ خْد داًلْد ًواییذ. Downloadتا اًتخاب گضیٌَ  دس لیغت فایل ُای هْخْد دس زافظَ ی هْدم ،

 

 : Download Driver( هٌْی 0-2

، دعتشعی داؽتَ ّ  (1-1)هؾشّذ دس تٌذ  هٌْ هی تْاًیذ تَ دسایْس ُای ساٍ اًذاص هْدم خِت ًصة دس کاهپیْتش  دس ایي

 ُشیک اص آًِا سا دس زافظَ دعتگاُی کَ تا آى تَ هْدم ُوشاٍ ّصل ؽذٍ ایذ ، داًلْد ًواییذ.

      

 

 : MSS( هٌْی 0-2

 

 : Device SMS هٌْی( 1-0-2

پیاهک ُای هْخْد دس زافظَ هْدم دعتشعی خْاُیذ داؽت کَ تا اًتخاب ُش پیام هی تْاًیذ آى سا تطْس تَ  هٌْدس ایي 

 سا خِت اسعال ، اًتخاب ًواییذ. Sendکاهل تاص ًوْدٍ ّ پاعخ آى سا تایپ ًواییذ ّ دس اًتِا گضیٌَ 

 آًِا سا ززف ًواییذ. Deleteُوچٌیي تا اًتخاب یک یا چٌذ پیام هْسد ًظش ، هی تْاًیذ تا اًتخاب گضیٌَ 

، هیتْاًیذ دس صفسَ تاص ؽذٍ ًام رخیشٍ ؽذٍ  Newالصم تَ تْضیر اعت خِت اسعال یک پیام خذیذ ، تا اًتخاب گضیٌَ 

آى سا اسعال  Sendی هخاطة ّ یا ؽواسٍ تواط هخاطة سا ّاسد ًوْدٍ ّ پظ اص دسج هتي پیاهک ، تا اًتخاب گضیٌَ 

 ًواییذ.

 :  SMSSIM هٌْی( 2-0-2

تَ پیاهک ُای هْخْد دس عین کاست دعتشعی خْاُیذ داؽت کَ تا اًتخاب ُش پیام هی تْاًیذ آى سا تطْس  هٌْدس ایي 

 سا خِت اسعال ، اًتخاب ًواییذ. Sendکاهل تاص ًوْدٍ ّ پاعخ آى سا تایپ ًواییذ ّ دس اًتِا گضیٌَ 

 ( هی تاؽذ.3-5-1هٌْی لثل )تٌذ عایش دعتْسالؼول ُای هشتْط تَ پیاهک دس ایي هٌْ ، ُواًٌذ 

 : SMS Setting هٌْی( 3-0-2
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 لاتلیت اػوال تشخی تٌظیوات تَ ؽشذ ریل اهکاى پزیش هی تاؽذ.دس ایي هٌْ 

لادس خْاُیذ تْد اػتثاس پیاهک اسعالی سا ّ دسیافتی دس هْدم سا تش زغة صهاى تؼییي ًواییذ کَ تَ  Validityدس هٌْی 

 ( لاتل اًتخاب هی تاؽٌذ.maximum( ّ هاکضیون )week 1( ، یک ُفتَ )day 1، یک سّص )( hour 12عاػت ) 12تشتیة 

هی تْاًیذ هشکض عشّیظ دٌُذٍ پیاهک کْتاٍ سا تا داؽتي ؽواسٍ ی آى ، ّاسد  Center Numberُوچٌیي دس هٌْی 

 .پیاهک اص ایي هشکض پیاهک عشّیظ دسیافت کٌذ ًواییذ تا دسیافت

، ایي اهکاى سا فشاُین عاصیذ کَ پظ اص اسعال  Enableًیض هی تْاًیذ تا اًتخاب گضیٌَ   ReportDeliveryدس لغوت 

، ایي لاتلیت غیش فؼال هی  Disable، تَ اطالع ؽوا تشعذ. ّلیکي تا اًتخاب گضیٌَ ک پیاهک ، گضاسػ دسیافت آى پیاه

 گشدد.

 

 

 

 

 : Phonebook( هٌْی 6-2

لیغت هخاطثاى رخیشٍ ؽذٍ دس هْدم ، دعتشعی داؽتَ ّ ُوچٌیي هخاطثاى سا دس یک دس ایي هٌْ لادس خْاُیذ تْد تَ 

گشٍّ طثمَ تٌذی ًواییذ. ُوچٌیي اهکاى اسعال پیاهک ًیض اص ایي طشیك هیغش هی تاؽذ. تؼثاستی دیگش ، ایي هٌْ سا هی 

 تْاى تؼٌْاى دفتش تلفي تلمی ًوْد.

ضّد کَ پظ اص اًتخاب ایي گضیٌَ ، یک صفسَ خذیذ خِت دسج هی تْاى یک هخاطة خذیذ اف Newتا اًتخاب گضیٌَ 

هؾخصات هخاطة خذیذ )اػن اص ؽواسٍ تواط ، ًام ّ آدسط پغت الکتشًّیکی ، گشٍّ دعتَ تٌذی ّ غیشٍ( ایداد هی 

)دفتشچَ تلفي(  Phonebook، یک هخاطة خذیذ تَ لیغت  Saveگشدد کَ پظ اص دسج هٌذسخات آى تا اًتخاب گضیٌَ 

، تشای ایي هخاطة پیاهک اسعال ًواییذ ّ یا تا اًتخاب  Send Messageًوْدٍ ایذ ّ هی تْاًیذ تا اًتخاب گضیٌَ َ فاضا

 ززف ًواییذ.  Phonebook، آى سا اص لیغت  Deleteگشیٌَ 

 شًذ.یداسای صیش هدوْػَ ُای ریل هی تاؽذ کَ ُشیک گشُّی اص هخاطثاى سا دس تش هیگ Phonebookهٌْی 

 : ؽاهل کلیَ هخاطثاى رخیشٍ ؽذٍ هی تاؽذ. Allگشٍّ 

 : ؽاهل هخاطثاى هتذاّل ّ ػادی ؽوا هی تاؽذ. Commonگشٍّ 

 : ؽاهل هخاطثاًی اعت کَ ػضْ خاًْادٍ هستشم ؽوا هی تاؽذ. Familyگشٍّ 

 : ؽاهل هخاطثاًی اعت کَ خضّ دّعتاى ؽوا هی تاؽذ. Friendsگشٍّ 

 َ خضّ ُوکاساى ؽوا هی تاؽذ.: ؽاهل هخاطثاًی اعت ک Colleagueگشٍّ 

 تْعظ ؽوا اهکاى پزیش هی تاؽذ. Groupتؼییي ایي گشٍّ ُا ٌُگام افضّدى یک هخاطة خذیذ دس لغوت : ًکتَ 

 

 :  Settings( هٌْی 7-2

 

 : Settings up-Dial هٌْی( 1-7-2

خْاُیذ تْد ًسٍْ ی اتصال تَ ؽثکَ عشّیظ دٌُذٍ ایٌتشًت عیوکاست سا دس زالت دعتی یا خْدکاس لادس  هٌْ دس ایي

، هْدم دس ُشتاس  Automaticتا اًتخاب گضیٌَ  WAN Connection Modeاًتخاب ًواییذ کَ دس ایي هٌْ ، دس لغوت 

یي گضیٌَ ، یک گضیٌَ خذیذ تا خاهْػ ّ سّؽي ؽذى ، تصْست خْدکاس تَ ؽثکَ هتصل هی گشدد کَ پظ اص اًتخاب ا

ایداد هی ؽْد کَ تا گزاؽتي تیک هاسک ،  Check here, you can connect to internet in the roaming statusػٌْاى 
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 ٌِاد هی ؽْد صهاًی اص ایيؾاعتفادٍ کٌذ کَ پی Roamingایي اهکاى فشاُن هی گشدد کَ هْدم اص ؽثکَ دس زالت 

ًغثت تَ اپشاتْس عشّیظ دٌُذٍ ایٌتشًت هشتْط تَ عیوکاست هْدم ، فاصلَ ی طْالًی داؽتَ گضیٌَ اعتفادٍ ًواییذ کَ 

آًدا ، تَ خْاُیذ اص  ّ دس زالت ػادی تَ آى دعتشعی ًذاسیذ )تؼٌْاى هثال دس یک کؾْس ُوغایَ الاهت داسیذ ّ هی

 . ایٌتشًت دسیافت ًواییذ( اعتفادٍ ًواییذ هتصل ؽذٍ ّ عشّیظ اپشاتْس داخلی کؾْس یؼٌی اّپشاتْس عیوکاست خْد 

( ، اص لغوت 3-1)هؾشّذ دس تٌذ  Home، هی تایغت تصْست دعتی ّ اص طشیك هٌْی  Manualلیکي تا اًتخاب گضیٌَ ّ

Network Connection  ٌَگضی ،Connect .سا کلیک کٌیذ تا هْدم تَ ؽثکَ هتصل گشدد 

 

  : Network Selection هٌْی( 2-7-2

،  2G، تَ ُشیک اص تغتش ؽثکَ ُای  4G/3G/2Gدس ایي هٌْ ، هی تْاًیذ تا اًتخاب گشیٌَ   Automaticتا اًتخاب زالت 

3G  ّ4G  4تصْست خْدکاس هتصل ؽْیذ. ُوچٌیي تا اًتخابG Only  َ4تٌِا تَ تغتش ؽثکG  هتصل خْاُیذ ؽذ ّ تشای

 ، ًیض تَ ُویي هٌْال خْاُیذ تْد. 3G Only  ّ2G Onlyگضیٌَ ُای 

 ، تطْس دعتی اتصال تَ ُش ًْع اص تغتش ُای ؽثکَ تصْست دعتی خْاُذ تْد. Manualلیکي تا اًتخاب زالت 

 سا اًتخاب ًواییذ. Applyًکتَ : دس اًتِا خِت اػوال تغییشات گضیٌَ 

 

  : APN هٌْی( 3-7-2

اطالػات الصم تشای اتصال تَ ؽثکَ اپشاتْس عشّیظ دٌُذٍ ایٌتشًت سا ( ، Access Point Name)هخفف  APNایي هٌْ 

افضّدى یک  تٌظیواتی اعت کَ هْدم تشای دعتشعی تَ ؽثکَ ایٌتشًت ًیاص داسد ّ تا APN تاهیي هی کٌذ. دس ّالغ

 .تغاصد  IPهْدم یک   ایي اطالػات سا دسیافت ّ پشداصػ هی کٌذ تا تشایپشّفایل خذیذ دس ایي لغوت ، اپشاتْس 

، یک پشّفایل  Add newدس ایي هٌْ هی تْاًیذ تصْست دعتی ، یک پشّفایل ایداد ًواییذ. تشای ایي هٌظْس تا اًتخاب گضیٌَ 

عاختَ ؽذٍ سا  Profileلادس خْاُیذ تْد  Editآهادٍ ی عاخت ، تشای ؽوا ایداد هی گشدد. ّ ُوچٌیي تا اًتخاب گضیٌَ 

 ّیشایؼ ًواییذ.

ًذاسیذ تذیي دلیل کَ تٌظیوات پیؼ فشض تطْس خْدکاس اص اپشاتْس دسیافت  APNاص تَ افضّدى یک پشّفایل دس زالت ػادی ًی

هی گشدد. لیکي دس هْاسد ًادس تااعتفادٍ تشخی اص عین کاست ُا کَ هشتْط تَ ؽشکت ُای خاصی هی تاؽٌذ ، هوکي 

، یک پشّفایل خذیذ  Add newاؽذ لزا تشای ؽشّع اتتذا هی تایغت تا اًتخاب گضیٌَ ت  apnاعت کاستش ًاچاس تَ افضّدى 

 تَ ؽشذ ریل ایداد ًوایذ.

ایشاًغل  APNًکتَ : همادیش لاتل دسج ػوْهی تْدٍ ّ هتٌاعة تا ًْع اپشاتْس ، هتغیش اعت. تؼٌْاى هثال خِت ّاسد ًوْدى 

 اپشاتْس کغة ًوْد. تصْست دعتی ، هیتْاى هؾخصات آى سا اص پؾتیثاًی آى

 ، ًام اپشاتْس فؼلی سا ًؾاى هی دُذ. Current APNتَ تشتیة اص تاال ، لغوت 

 ، هی تْاًیذ یک ًام هذًظش تشای پشّفایل ایداد ؽذٍ اًتخاب ًواییذ.  Profile Nameدس لغوت 

 : APNًیض تغتَ تَ ًْع اپشاتْس اسائَ دٌُذٍ ایٌتشًت ، آى سا ّاسد ًواییذ. )تَ ػٌْاى هثال تشای ایشاًغل  APNدس لغوت 

mtnirancell) 

ّخْد داسد کَ تا  mncتطْس کلی تشای ُش کؾْس ّ ُش اپشاتْس عشّیظ دٌُذٍ دس آى کؾْس ، یک کذ  MNCدس لغوت 

 هی تاؽذ(  25ػذد  mncّاسد ًواییذ )تؼٌْاى هثال تشای ایشاًغل ، همذاس  MNCداؽتي آى کذ آى سا دس لغوت 

هی تاؽذ ّ تا  NONEتَ هٌظْس ازشاص ُْیت ، عَ زالت ّخْد داسد کَ دس زالت اّل گضیٌَ  Authenticationدس لغوت 

 اًتخاب ایي گضیٌَ ، لاتلیت ازشاص ُْیت ، غیش فؼال هی گشدد.

خِت تش لشاسی اهٌیت ؽثکَ ُای کاهپیْتشی ، هی تاؽٌذ کَ  CHAP  ّPAPتشتیة  ُوچٌیي گضیٌَ ُای دّم ّ عْم تَ

 اص آى ُا هی تاؽذ CHAP  ّ PAPپشّتکل پشّتکل ُای ازشاصُْیت هتؼذدی ّخْد داسًذ کَ
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 صْست هتي ػادیػثْس تَ  یداساي كوتشيي عطر اهٌیت اعت ّ دس ٌُگام اًدام ػولیات ازشاصُْیت سهضُا  PAPپشّتکل

Text)  (Plain ؽْد ّ تٌِا صهاًی هْسد  ؽًْذ. تشای ُویي هٌظْس ایي پشّتکل دس زالت ػادی اعتفادٍ ًوی اسعال هی

 .ػولیات خطایاتی تاؽذام گیشد کَ ًیاص تَ اًد اعتفادٍ لشاس هی

ی ّ تأییذ ًؾذٍ ًام ای خایگضیي دس هماتل اسعال هؼوْل  ػٌْاى گضیٌَ اعت کَ اص آى تَ «تأییذ »یک پشّتکل  CHAPپشّتکل

 . ًوایذ  تشای سهض ًگاسی سهضُای ػثْس اعتفادٍ هی  MD5الگْسیتن گشدد. ایي پشّتکل اص  ّ سهض ػثْس اعتفادٍ هی

خِت تاسگضاسی تا عشػت تاال هی تاؽذ کَ دس زال زاضش تشای اپشاتْس ُای ایشاى غیش  trans_connect_modeلغوت 

 فؼال اعت.

سا هؾاُذٍ هی ًواییذ کَ هیتْاًیذ یک ًام کاستشی ّ یک گزس ّاژٍ تشای  User name  ّPasswordّ دس اًتِا لغوت 

 پشّفایل عاختَ ؽذٍ تؼشیف ًواییذ

 سا اًتخاب ًواییذ. Applyًکتَ : دس اًتِا خِت اػوال تغییشات ، گضیٌَ 

 

  : Fi Settings-Wi هٌْی( 0-7-2

 :  Basic Settingsهٌْی  -

 بَ شرح ریل خْاُیذ بْد. Fi-Wiدر ایي هٌْ قادر بَ تغییر در تٌظیوات 

: دس ایي لغوت هی تْاًیذ یک ًام تشای هْدم خْدم اًتخاب ًواییذ کَ زیي  Network Name (SSID)قسوت 

 ، ًام هْسد ًظش دس دعتگاٍ هتصل ؽًْذٍ تَ هْدم ، ًوایاى هی گشدد. Fi-Wiخغتدْی 

ایي اهکاى سا ایداد  Enable: دس ایي لغوت هی تْاًیذ تا اًتخاب گضیٌَ  Broadcast Network Name (SSID)قسوت 

هْدم ؽوا  Fi -Wiدعتگاٍ ُایی کَ دس ؽؼاع اهْاج Fi-Wiکٌیذ کَ ًام هْدم ؽوا تطْس ػوْهی دس لیغت خغتدْی 

، ایي لاتلیت غیش فؼال ؽذٍ ّ خِت اتصال تَ هْدم دس ایي زالت  Disableلشاس داسًذ ، ًوایاى گشدد. لیکي تا اًتخاب گضیٌَ 

ایداد گشدد ّ دس آى هؾخصات هْدم  Fi-Wiؽًْذٍ تَ هْدم ، تطْس دعتی یک ؽثکَ ، هی تایغت دس دعتگاٍ هتصل 

 ( سا ّاسد ًوْد.SSID  ّPassword)ًام 

سا تؼییي ًواییذ کَ  Fi-Wiؽوا لادس خْاُیذ تْد ًْع پشّتکل عاختاس سهضًگاسی دس ایي لغوت :  Security Modeقسوت 

، کاستشاى هی تْاًٌذ  OPENهی تاؽذ. لیکي تا اًتخاب گضیٌَ  PSK -WPA2(AES)دس تِتشیي ّ اهي تشیي زالت ، گضیٌَ 

 تذّى ّاسد ًوْدى سهض هْدم ، تَ هْدم ؽوا هتصل گشدًذ.

 سا تؼییي ًواییذ. Fi-Wiاتصال تَ هْدم اص طشیك : دس ایي لغوت هی تْاًیذ سهض هْسد ًظش تشای  Pass Phraseقسوت 

، ػثاست تایپ ؽذٍ تشای سهض ػثْس سا  Display Passwordیک هاسک ُوچٌیي زیي تٌظیوات هی تْاًیذ تا اًتخاب ت

 هؾاُذٍ ًواییذ.

: دس ایي لغوت هی تْاًیذ زذاکثش تؼذاد ًفشاتی کَ هی تْاًٌذ تَ هْدم ُوشاٍ هتصل  Max Station Numberلغوت 

 ًفش سا تؼییي ًواییذ11تا  1ؽًْذ ، اص تیي همادیش 

 ، تغییشات ایداد ؽذٍ سا اػوال ًواییذ. plyApًکتَ : دس اًتِا تا اًتخاب گضیٌَ 

 

 :  WPSهٌْی  -

 WPSیک اعتاًذاسد اهٌیت ؽثکَ تی عین هی تاؽذ کَ تالػ هی کٌذ استثاط تیي سّتش ّ دعتگاٍ  هْدم تٌظیوات دس

 فمظ تشای ؽثکَ ُای تی عین کاس هی کٌذ کَ داسای سهض ػثْس  WPSذ دسّالغ ُای تی عین سا عشیغ تش ّ آعاى تش کٌ

 تؼییي هی ؽْد.    PINدس لغوت ّسهض گزاسی ؽذٍ اعت   WPA2یا  WPAًیض هی تاؽذ کَ تا پشّتکل ُای
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  : Settings Device هٌْی( 5-7-2

لادس خْاُیذ تْد تَ ؽشذ ریل تشای ّسّد تَ پٌل کاستشی ّ تٌظیوات هْدم ،  هٌْدس ایي  : Account Managementهٌْی -

 ًام کاستشی ّ سهض ػثْس دس زالت پیؼ فشض ، تَ ؽشذ ریل هی تاؽذ: تؼییي ًواییذ. سیک ًام کاستشی ّ یک سهض ػثْ

assword : adminPUsername : admin        /        

فؼلی کَ سّی هْدم تشلشاس هی تاؽذ سا ّاسد ًواییذ  ًام کاستشی،  Current Usernameاتتذا دس لغوت تغییش ًام کاستشی : 

تطْس  Confirm Username، ًام کاستشی خذیذ سا ّاسد ًوْدٍ ّ ُوچٌیي دس لغوت   UsernameNewّ عپظ دس لغوت 

 سا خِت اػوال تغییشات اًتخاب کٌیذ. Applyهدذد ًام کاستشی خذیذتاى سا ّاسد ًواییذ ّ دس پایاى گضیٌَ 

فؼلی کَ سّی هْدم تشلشاس هی تاؽذ سا ّاسد ًواییذ ّ  سهض ػثْس ،   PasswordCurrentاتتذا دس لغوت تغییش سهض ػثْس : 

تطْس  Confirm New Password، سهض ػثْس خذیذ سا ّاسد ًوْدٍ ّ ُوچٌیي دس لغوت  New Passwordعپظ دس لغوت 

 سا خِت اػوال تغییشات اًتخاب کٌیذ. Applyهدذد سهض ػثْس خذیذتاى سا ّاسد ًواییذ ّ دس پایاى گضیٌَ 

هٌْ لادس خْاُیذ تْد تٌظیوات دعتگاٍ هْدم ُوشاٍ خْد سا تَ زالت اّلیَ کاسخاًَ ّ دس زالت دس ایي  : Resetهٌْی -

دس پاییي صفسَ ، یک صفسَ   Reset، تا اًتخاب گضیٌَ  Reset Factory Settingsپیؼ فشض ، تشگشداًیذ. لزا دس صفسَ 

تَ اًدام   Reset، ػولیات  Yesکَ تا اًتخاب گضیٌَ ، ًوایاى هی ؽْد  Resetخِت تاییذیَ ؽوا هثٌی تش اًدام فشآیٌذ 

هی سعذ ّ طی ایي فشآیٌذ دعتگاٍ هْدم ُوشاٍ ؽوا تطْس هدذد ساٍ اًذاصی ؽذٍ ّ پظ اص سّؽي ؽذى ، کلیَ 

 تٌظیوات دس زالت اّلیَ هی تاؽٌذ.

دعتگاٍ هْدم ُوشاُتاى سا تطْس هدذد ساٍ اًذاصی ًواییذ. تؼثاست دیگش تا هٌْ لادس خْاُیذ تْد دس ایي  : Restartهٌْی -

 دعتگاٍ هْدم ُوشاٍ ؽوا خاهْػ ّ سّؽي هی گشدد. Restartاًتخاب گضیٌَ 
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 : Shatelتشای عیوکاست ُای  APNٌظیوات ت

دس صْستی کَ اص عیوکاست ُای ؽاتل اعتفادٍ هی ًواییذ ، هْدم ؽوا تصشّت خْدکاس تَ اپشاتْس عشّیظ دٌُذٍ 

هتصل هی ؽْد . اها ُیچ تثادل اطالػاتی اًدام ًوی گشدد . تَ ػثاست دیگش اتصال تَ ایٌتشًت لطغ هی تاؽذ. لزا تشای 

 ذٍ سا تصْست دعتی ّاسد ًوْد.اپشاتْس عشّیظ دٌُ APNسفغ ایي هْضْع هی تایغت اطالػات 

 

 ؽْیذ : APNایي هظْس اتتذا تَ تشتیة ریل ّاسد هٌْی تشای 

Settings  >  Network Settings  >  APN 

 

 خذیذ تشای ؽوا ایداد ؽْد. APNسا کلیک کٌیذ تا یک پشّفایل  Add New، گضیٌَ  APNعپظ دس هٌْی 

 تَ ؽشذ ریل ّاسد ًواییذ :پظ اص ایداد ؽذى پشّفایل ، هْاسد خْاعتَ ؽذٍ سا 

Profile Name  دس ایي لغوت یک ًام دالخْاٍ تشای پشّفایل :APN تؼٌْاى ه( ثال : خْد اًتخاب ًواییذSHATEL) 

APN  دس ایي لغوت، ػثاست :shatelmobile .سا ّاسد ًواییذ 

mcc  سا ّاسد ًواییذ.  432: دس ایي لغوت ػذد 

cnm  :ًواییذ ّاسد سا 08  ػذد لغوت ایي دس. 

Authentication  ٌَدس ایي لغوت گضی :NONE .سا اًتخاب ًواییذ 

Connect Mode  ٌَدس ایي لغوت گضی :IPV4 .سا اًتخاب ًواییذ 

: User Name    دس ایي لغوت، ػثاستshatelmobile .سا ّاسد ًواییذ 

: Password    دس ایي لغوت، ػثاستshatelmobile .سا ّاسد ًواییذ 

 

 کلیک ًواییذ.  Applyدس اًتِا خِت اػوال تغییشات ایداد ؽذٍ ، تش سّی 
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 با سالم و احترام

 

ضوي لذسداًی اص زغي اًتخاب ؽوا ، اهیذ اعت دس ساعتای پیؾثشد اُذاف خذهات سعاًی ، هطالة فْق هثوش 

ثوش ّالغ تْدٍ ّ دس ساعتای تسمك دس تکشین هؾتشی تا تکیَ تش اصْل هؾتشی هذاسی ، لاتل سضایت ؽوا ػضیضاى 

 ّالغ گشدد.

ؽایاى رکش اعت ؽشکت ُایپشعل اسائَ دٌُذٍ هسصْالت ًضتک ّ آیٌْتي ، تذیي ّعیلَ هشاتة تمذیش ّ تؾکش خْد 

سا هثٌی تش زغي اًتخاب  ؽوا ّ ُوکاسی ّ هؾاسکت دس پیْعتي تَ ایي خاًْادٍ تضسگ تَ اعتسضاستاى هی 

 سعاًذ. 

  با تشکر

 هرکس پشتیباًی ُایپرسل

 بِتریي ُوراٍ ّ پشتیباى

021-81063 

 


