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 99DX-NZTمودم نزتک دستور العمل 

 

 هعرفی هحصْل :

 

 MediaTekٌذ توپشداصًذٍ لذسلابل دول داسای ثابت ّ ُن یک هْدم ْدم یک هُن ،  99DX-NZTهذل   Naztechهْدم 

پؾتیباًی هی ًوایذ ُوچٌیي عشػت اًتماال االعػااا ایاي هاْدم دس ٌُ اام  3G/4G (LTE)بْدٍ کَ اص ؽبکَ ُای 

 ه ابیت بش ثاًیَ هی باؽذ. 00ه ابیت بش ثاًیَ ّ دس ٌُ ام آپلْد  100داًلْد ، 

جِات ًواایؼ ّیاؼیت ُاای  LCD ًوایؾ شففذَ  هجِض بْدى بَ یک اص عایش هضیت ُای ایي هْدم ُوشاٍ هیتْاى 

 پؾتیباًی اص اپشاتْسُای هْجْد بذّى ًیاص بَ ًقب ّ تٌظیواا ،تغیش دعت اٍ ًام بشد . ُوچٌیي ه

بشق ایي دعت اٍ هغتمین بْدٍ ّ بؼباستی هی تْاًذ بطْس هغتمین ّ هذام بَ بشق هتقل باؽذ. ُوچٌیي داسای یاک 

کَ دس هْالؼی کاَ باَ باشق دعتشعای ًذاسیاذ ، اص ؽااسی بااالشی آى  هیلی آپش عاػت اعت 3000باالشی با ظشفیت 

 اعتفادٍ ًواییذ.

 ّ یک ػذد آداپتْس ؽاسیس هخقْؿ هی باؽذ.  Micro USBکابل داسای هتؼلماا جاًبی ؽاهل فْق هذقْل 

 

 

 

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

 

 

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

ّ عایظ کااهییْتش هتقال ًواییاذ   USBهْجْد دس جؼبَ سا بَ هاْدم ّ دساااٍ  Micro USBابتذا کابل دس ایي سّػ 

 هْدم ُوشاٍ سا سّؽي ًواییذ .

دس کاهییْتش ؽوا ؽٌاعایی هی ؽْد کَ با باص ؽذى  4GMIFIپظ اص سّؽي ؽذى هْدم ، یک دسایْ جذیذ با ًام 

هؾاُذٍ خْاُیذ ًوْد کَ هذتْیاا ایي پْؽَ داّی دّ پْؽاَ باَ ًاام ُاای  driverایي دسایْ ، پْؽَ ای با ًام 

MacOs  ّwindows .هی باؽذ 

هْجاْد دس پْؽاَ ی  windowsاعات ، اص پْؽاَ ی  Windows 10/7/XPدس فاْستی کاَ عیغاتن ػاهال ؽاوا 

driver  َابتذا بشًاه ،DriverInstall  َ4سا ًقب ًوْدٍ ّ عیظ بشًاهGMIFI_Setup .سا ًقب ًواییذ 

ًوْدٍ ّ هی تْاًیذ اص ایٌتشًات  (Restartبؼذ اص ًقب بشًاهَ ُای رکش ؽذٍ ، کاهییْتش خْد سا هجذدا" ساٍ اًذاصی )

 ٍ تْعط کاهییْتش هتقل بَ آى ، اعتفادٍ ًواییذ.hهْدم ُوش
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، فایال  driverهْجاْد دس پْؽاَ ی  MacOsاعات ، اص پْؽاَ ی  MacOSدس فْستی کاَ عیغاتن ػاهال ؽاوا 

RNDIS.pkg .سا  اجشا ّ ًقب ًواییذ 

ًوْدٍ ّ هی تْاًیاذ اص ایٌتشًات هاْدم  (Restartبؼذ اص ًقب فایل رکش ؽذٍ ، کاهییْتش خْد سا هجذدا" ساٍ اًذاصی )

 تفادٍ ًواییذ.ُوشٍ تْعط کاهییْتش هتقل بَ آى ، اع

( Update)کاهییْتش ؽاوا باَ سّص  USBُای  یْسػولیاا رکش ؽذٍ هی بایغت دسالبل اص ًکتَ : الصم بَ رکش اعت     

 باؽٌذ.

 

 

 

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

خْد سا سّؽاي اْؽی یا تبلت یا کاهییْتش  Fi-Wiدس ایي سّػ ٌُ اهی کَ هْدم سّؽي هی باؽذ ، هی بایغت 

ًواییذ ّ دس جغتجْی ؽبکَ ّای فای ، پاظ اص هؾااُذٍ ًاام هاْدم ، آى سا اًتخااد ًواْدٍ ّ سهاض ػباْس سا ّاسد 

 ًواییذ تا دعت اٍ ؽوا بَ هْدم هتقل اشدد.

باؽذ کَ چِاس  هی XXXX -99DX-TNZًکتَ: الصم بَ رکش اعت کَ دس دالت اّلیَ ّ پیؼ فشك ، ًام هْدم ؽوا 

ُوچٌایي سهاض ػباْس دس  ( 99DX-NZT- 4527آخش ًام هْدم ، یک ػذد چِاس سلوی هی باؽذ )بؼٌاْاى هااال فدش

هی باؽذ کَ دس فْسا ًیاص ، دس ففذَ ًوایؼ هْدم لابل هؾاُذٍ هی  12300001دالت پیؼ فشك ، ػباسا 

 باؽذ.

 

 

 ( ًحٍْ دسترسی بَ پٌل کاربری هْدم :3-1

بایغت بَ پٌل کاسبشی هْدم ّاسد ؽاْیذ. باشای ایاي هٌظاْس الصم اعات ابتاذا جِت اػوال تٌظیواا دس ابتذا هی 

 ّ پظ اص اتقال ، یکی اص هشّساش ُای دعت اٍ خْد سا اجشا ًواییذ. ْدٍدعت اٍ خْد سا بَ هْدم هتقل ًو

سا ّاسد ًواْدٍ ّ باَ پٌال کااسبشی ّاسد  .1199192.168. آی پای هشّسااش ، آدسط Address barعیظ دس لغاوت 

. عیظ دس ففذَ ی باص ؽذٍ ، هْدم اص ؽوا جِت ّسّد بَ پٌل کااسبشی ، ًاام کااسبشی ّ سهاض ػباْد های  ؽْیذ

 بشای ًام کاسبشی ّ سهض ػبْس تؼشیف ؽذٍ اعت. adminخْاُذ کَ دس دالت پیؼ فشك ػباسا 

 لزا با ّاسد کشدى آى ّاسد پٌل کاسبشی خْاُیذ ؽذ.

Username : admin 

Password : admin 
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 آهْزش تٌظیوات پٌل کاربری هْدم( 2

 

 : Home( هٌْی 1-2

ًاام اپشاتاْس عاشّیظ  ،، ّیؼیت فؼلی هْدم لابل هؾاُذٍ اعت کَ دس آى ّیؼیت اتقال بَ اپشاتاْس  دس ایي هٌْ

دسفاذ ؽااسی بااالشی ، هیاضاى آًاتي هیضاى  ، دعت اٍ ُای هتقل ؽذٍ بَ هْدم MACّ آدسط  IPآدسط دٌُذٍ ، 

 دُی ّ ُؾذاس دسیافت پیاهک ًوایؼ دادٍ هی ؽًْذ. 

، اتقاال هاْدم سا باَ  Disonnect، هی تْاًیذ با ًتخااد اضیٌاَ  Network Connectionدس پاییي ففذَ اص لغوت 

پشاتاْس عاشّیظ ، هی تْاًیذ بطاْس هجاذد باَ ا Connectاپشاتْس عشّیظ دٌُذٍ لطغ ًواییذ ّ ُوچٌیي با اًتخاد 

 دٌُذٍ هتقل اشدیذ.

 

 : Information( هٌْی 2-2

 

 : Device Information هٌْی( 1-2-2

،  IMEIدس ایي لغوت االعػاا ّ هؾخقاا عخت افضاسی ّ ًش افضاسی دعت اٍ اػن اص هذل دعت اٍ ، ؽٌاعاَ 

، تؼذاد  MAC، آدسط  IPهیضاى ؽاسی باالشی ، آدسط ،  Frimwareّسیى ، ّ عخت افضاس ، ّسیى ًشم افضاس  IMSIکذ 

 هی باؽذ.، لابل هؾاُذٍ  دعت اٍ ُای هتقل ؽذٍ بَ هْدم ّ غیشٍ

 : Statistics هٌْی( 2-2-2

 هی ًواییذ.س ایي هٌْ دّ جذّل هؾاُذٍ د

 Downloadدیتا( ّ عشػت  )اسعال Uploadهی باؽذ کَ عشػت پاساهتش عشػت ایٌتشًت ًؾاً ش جذّل اّلی ،  

 )کیلْبیت بش ثاًیَ( ًوایؼ هی دُذ. Kb/s)دسیافت دیتا( سا هتغیش دس ّادذ صهاى بش دغب 

)هاذا  Durationپاساهتشُاای  هبتٌی بشجذّل دّهی ، هیضاى اعتفادٍ اص ایٌتشًت دس یکواٍ سا ًؾاى هی دُذ کَ 

پلاْد آ)هیاضاى دجان  Uploaded،   )هیضاى دجن داًلْد ؽذٍ بش دغب ه ابایات( Downloadedصهاى اعتفادٍ( ، 

)هجوْع دجن کلی هقشف ؽذٍ بش دغب ه ابایت( بْدٍ ّ لابال  Total Used Data ّؽذٍ بش دغب ه ابایت( 

 ًوایؼ هی باؽٌذ.

، پاساهتش ُای رکش ؽذٍ سا اص صهااًی کاَ دعات اٍ سا سّؽاي های کٌیاذ تاا  Current Connectionُوچٌیي عطش 

 صهاًی کَ خاهْػ هی کٌیذ ، بقْسا هتغیش ًؾاى هی دُذ.

: پاساهتش ُای رکش ؽذٍ سا دس الْل یکواٍ جااسی ، بقاْسا  ثابات ًؾااى های  Current Monthّ ُوچٌیي عطش 

 دُذ.

، کلیَ عْابك هقشفی دجن ایٌتشًت کَ دس جاذاّل بااال  learCؽایاى رکش اعت دس پاییي ففذَ با اًتخاد اضیٌَ 

 ثبت هی ؽًْذ ، دزف ؽذٍ ّ اص ًْ ؽشّع هی ؽْد.
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 : Data Limit Settings هٌْی( 3-2-2

 هٌْ لادس خْاُیذ بْد هیضاى دجن هقشفی ایٌتشًت سا بَ ؽشح ریل هذذّد ًواییذ :دس ایي 

، هیضاى دیتای هقشفی ثبت  Enableلادس خْاُیذ بْد با اًتخاد اضیٌَ ،  Date setting of clearing dataدس هٌْی  -

دم سا با تؼشیف کشدى صهاى هؾخـ، اص دافظَ هْدم ُوشاٍ پاک کٌیذ. دس دالت ػاادی ، ایاي ْؽذٍ  دس دافظَ ه

 bleEnaهی باؽذ کَ ایي لابلیت سا اهکاى ًاپزیش هی عاصد . لایکي باا اًتخااد اضیٌاَ  Disableهٌْ بش سّی اضیٌَ 

 بشای ؽوا ایجاد هی اشدد. Type of clearing dataهٌْی جذیذی با ػٌْاى 

باا اًتخااد ًْع فشآیٌاذ پاکغااصی )هؾاشّح دس بٌاذ فاْق( سا  لادس خْاُیذ بْد،  Type of clearing dataدس هٌْی  -

یکبااس الاذام باَ )بطْس هاُیاًَ( بشای هْدم تؼشیف کٌیذ کَ دس ایي دالت هْدم ؽوا ُش یک هاٍ  By Monthاضیٌَ 

 Clearُوچٌیي با اًتخاد ایي اضیٌَ ، یاک هٌاْی جذیاذ باا ػٌاْاى  پاکغاصی هیضاى دجن هقشف ؽذٍ هی کٌذ.

date  ایجاد هی اشدد کَ همادیش آى بش دغبday  لابل اًتخااد اعات. بؼبااستی باا  31الی  1)سّص( ، اص بیي ػذد

 .اًجاام فشآیٌاذ پاکغااصی ، اًتخااد های ًواییاذ ؽشّع جِتخاد یکی اص ایي همادیش ، یکی اص سّص ُای هاٍ سا تاً

یکبااس الاذام باَ پاکغااصی هیاضاى دجان  سّصهاْدم ؽاوا ُاش یاک ،  )بطْس سّصاًَ( By Dailyبا اًتخاد اضیٌَ  لیکي

 .هی کٌذاص هقشف ؽذٍ 

 ًواییذ.لادس خْاُیذ بْد هیضاى دجن ایٌتشًت هقشفی سا بَ ؽشح ریل هذذّد  Data Use Limitدس هٌْی  - 

، یک  Enableلشاس داسد لزا غیش فؼال اعت. لیکي با اًتخاد اضیٌَ  Disableایي لابلیت دس دالت ػادی سّی اضیٌَ 

هی باؽذ ّ دس ایي هٌاْ ، هذاذّدیت اًتخاابی  Limit byهٌْی ی اشدد کَ هْسد اّل ، ایجاد ه صیش هجوْػَهٌْی 

 )صهاى هقشف دیتا یا دجن هقشفی( هی باؽذ. Time)دیتا یا دجن هقشفی( ّ  Dataبش اعاط پاساهتش 

( لایل تغییاش TB) ( ّ تشابایتGB( ، ای ابایت )MB)بش دغب ه ابایت  Monthly، هٌْی  Dataلزا با اًتخاد اضیٌَ 

اعت. دس ّالغ با اًتخاد ایي اضیٌَ ؽوا تؼییي هی کٌیذ کَ دس ُش هاٍ چَ هیضاى دجوی اص ایٌتشًت ؽوا هقشف 

 اشدد.

( خْاُذ بْد کَ با اًتخاد ایي اضیٌَ ؽوا hoursبش دغب عاػت ) Monthly، هٌْی  Timeلیکي با اًتخاد اضیٌَ 

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

 Data، هی تْاًیذ بغاتش تٌظاین ؽاذٍ دس هٌاْی  100الی  1، با تؼشیف همادیش  Remind meدس هٌْی ُوچٌیي 

LimitUse   سا بَ هٌظْس یادآّسی ّ ُؾذاس دعت اٍ هبٌی بش سعیذى هذذّدیت اػوال ؽذٍ بَ داذ ًقااد تؼشیاف

 تؼییي ًواییذ.ؽذٍ ، بش دغب دسفذ 

بؼباستی دس ایي هٌْ با تؼییي همذاسی بش دغب دسفذ ، هْدم پظ اص هقاشف آى دسفاذ اص هیاضاى هقاشفی هذاذّد 

 آعتاًَ ی آى دسفذ بالیواًذٍ هی باؽذ. ؽذٍ ، یادآّسی هی کٌذ کَ هیضى هقشف ؽوا دس

% 20عاػت دس هاٍ سا جِت هقشف ایٌتشًت تؼییي ًوْدیذ ، باا اًتخااد هماذاس  100بؼٌْاى هاال صهاًی کَ ؽوا 

عاػت اعتفادٍ اص ایٌتشًت ، باَ ؽاوا یاادآّسی هیکٌاذ کاَ باَ ایاي هیاضاى اص  20دس ایي هٌْ ، هْدم ؽوا پظ اص 

 هقشف سعیذٍ ایذ.

 سا دس اًتِای ایي هٌْ ، اًتخاد ًواییذ تا تغییشاا اػوال ؽًْذ. Applyاص ایجاد تغییشاا ، اضیٌَ ًکتَ : پظ 
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 : Download Driver( هٌْی 3-2

، دعتشعای  (1-1)هؾاشّح دس بٌاذ  هٌْ هی تْاًیذ بَ دسایْس ُای ساٍ اًذاص هْدم جِت ًقب دس کاهییْتش  دس ایي

 داؽتَ ّ ُشیک اص آًِا سا دس دافظَ دعت اُی کَ با آى بَ هْدم ُوشاٍ ّفل ؽذٍ ایذ ، داًلْد ًواییذ.

      

 

 : MSS( هٌْی 0-2

 

 : Device SMS هٌْی( 1-0-2

پیاهک ُای هْجْد دس دافظَ هْدم دعتشعی خْاُیذ داؽت کَ با اًتخاد ُش پیام هی تْاًیذ آى بَ  هٌْدس ایي 

 سا جِت اسعال ، اًتخاد ًواییذ. Sendسا بطْس کاهل باص ًوْدٍ ّ پاعخ آى سا تایپ ًواییذ ّ دس اًتِا اضیٌَ 

 آًِا سا دزف ًواییذ. teDeleُوچٌیي با اًتخاد یک یا چٌذ پیام هْسد ًظش ، هی تْاًیذ با اًتخاد اضیٌَ 

، هیتْاًیذ دس ففذَ باص ؽذٍ ًام رخیشٍ  Newالصم بَ تْییخ اعت جِت اسعال یک پیام جذیذ ، با اًتخاد اضیٌَ 

آى سا  Sendؽذٍ ی هخاالب ّ یا ؽواسٍ تواط هخاالب سا ّاسد ًوْدٍ ّ پظ اص دسج هتي پیاهک ، با اًتخاد اضیٌَ 

 اسعال ًواییذ.

 : SIM SMS هٌْی( 2-0-2

بَ پیاهک ُای هْجْد دس عین کاسا دعتشعی خْاُیذ داؽت کَ با اًتخاد ُش پیام هی تْاًیذ آى سا  هٌْدس ایي 

 سا جِت اسعال ، اًتخاد ًواییذ. Sendبطْس کاهل باص ًوْدٍ ّ پاعخ آى سا تایپ ًواییذ ّ دس اًتِا اضیٌَ 

 ( هی باؽذ.2-0-1هٌْی لبل )بٌذ عایش دعتْسالؼول ُای هشبْال بَ پیاهک دس ایي هٌْ ، ُواًٌذ 

 : SMS Setting هٌْی( 3-0-2

 لابلیت اػوال بشخی تٌظیواا بَ ؽشح ریل اهکاى پزیش هی باؽذ.دس ایي هٌْ 

لادس خْاُیذ بْد اػتباس پیاهک اسعالی سا ّ دسیافتی دس هْدم سا بش دغاب صهااى تؼیایي ًواییاذ  Validityدس هٌْی 

( لابال maximum( ّ هااکضیون )week 1( ، یاک ُفتاَ )day 1، یاک سّص )( hour 12عااػت ) 12کاَ باَ تشتیاب 

 اًتخاد هی باؽٌذ.

هی تْاًیذ هشکض عشّیظ دٌُذٍ پیاهک کْتاٍ سا باا داؽاتي ؽاواسٍ ی آى ،  Center Numberُوچٌیي دس هٌْی 

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

، ایاي اهکااى سا فاشاُین عااصیذ کاَ پاظ اص  Enableًیض هی تْاًیذ با اًتخاد اضیٌَ  rtDelivery Repoدس لغوت 

، ایاي لابلیات  Disable، بَ االعع ؽوا بشعذ. ّلیکي با اًتخااد اضیٌاَ ک اسعال پیاهک ، اضاسػ دسیافت آى پیاه

 غیش فؼال هی اشدد.

 

 

 

 



7 
 

 : Phonebook( هٌْی 0-2

هخاالباى رخیشٍ ؽذٍ دس هْدم ، دعتشعی داؽتَ ّ ُوچٌیي هخاالباى دس ایي هٌْ لادس خْاُیذ بْد بَ لیغت 

سا دس یک اشٍّ البمَ بٌذی ًواییذ. ُوچٌیي اهکاى اسعال پیاهک ًیض اص ایي الشیك هیغش هی باؽذ. بؼباستی دی ش 

 ، ایي هٌْ سا هی تْاى بؼٌْاى دفتش تلفي تلمی ًوْد.

َ پظ اص اًتخاد ایي اضیٌَ ، یک ففذَ جذیذ جِت هی تْاى یک هخاالب جذیذ افضّد ک Newبا اًتخاد اضیٌَ 

دسج هؾخقاا هخاالب جذیذ )اػن اص ؽواسٍ تواط ، ًام ّ آدسط پغت الکتشًّیکی ، اشٍّ دعتَ بٌذی ّ 

، یک هخاالب جذیذ بَ لیغت  Saveغیشٍ( ایجاد هی اشدد کَ پظ اص دسج هٌذسجاا آى با اًتخاد اضیٌَ 

Phonebook  )ایذ ّ هی تْاًیذ با اًتخاد اضیٌَ  َ ًوْدٍفایا)دفتشچَ تلفيSend Message  بشای ایي هخاالب ،

 دزف ًواییذ.  Phonebook، آى سا اص لیغت  Deleteپیاهک اسعال ًواییذ ّ یا با اًتخاد اشیٌَ 

 شًذ.یداسای صیش هجوْػَ ُای ریل هی باؽذ کَ ُشیک اشُّی اص هخاالباى سا دس بش هی  Phonebookهٌْی 

 : ؽاهل کلیَ هخاالباى رخیشٍ ؽذٍ هی باؽذ. Allاشٍّ 

 : ؽاهل هخاالباى هتذاّل ّ ػادی ؽوا هی باؽذ. Commonاشٍّ 

 : ؽاهل هخاالباًی اعت کَ ػضْ خاًْادٍ هذتشم ؽوا هی باؽذ. Familyاشٍّ 

 : ؽاهل هخاالباًی اعت کَ جضّ دّعتاى ؽوا هی باؽذ. Friendsاشٍّ 

 َ جضّ ُوکاساى ؽوا هی باؽذ.: ؽاهل هخاالباًی اعت ک Colleagueاشٍّ 

تْعط ؽوا اهکاى پزیش هی  Groupتؼییي ایي اشٍّ ُا ٌُ ام افضّدى یک هخاالب جذیذ دس لغوت : ًکتَ 

 باؽذ.

 

 :  Settings( هٌْی 0-2

 

 : Settings up-Dial هٌْی( 1-0-2

خْاُیذ بْد ًذٍْ ی اتقال بَ ؽبکَ عشّیظ دٌُذٍ ایٌتشًت عایوکاسا سا دس دالات دعاتی یاا لادس  هٌْ دس ایي

، هاْدم  Automaticبا اًتخاد اضیٌَ  WAN Connection Modeخْدکاس اًتخاد ًواییذ کَ دس ایي هٌْ ، دس لغوت 

یي اضیٌاَ ، یاک دس ُشباس خاهْػ ّ سّؽي ؽذى ، بقْسا خْدکاس بَ ؽبکَ هتقل هی اشدد کَ پظ اص اًتخاد ا

ایجاد هی ؽاْد کاَ  Check here, you can connect to internet in the roaming statusاضیٌَ جذیذ با ػٌْاى 

اعاتفادٍ کٌاذ کاَ  Roamingبا ازاؽتي تیک هاسک ، ایي اهکاى فشاُن هی ااشدد کاَ هاْدم اص ؽابکَ دس دالات 

ًغبت بَ اپشاتْس عشّیظ دٌُاذٍ ایٌتشًات هشباْال باَ اضیٌَ اعتفادٍ ًواییذ کَ  ٌِاد هی ؽْد صهاًی اص ایيؾپی

عیوکاسا هْدم ، فافلَ ی الْالًی داؽتَ ّ دس دالت ػادی بَ آى دعتشعی ًذاسیذ )بؼٌْاى هاال دس یک کؾْس 

هتقل ؽاذٍ اپشاتْس داخلی کؾْس یؼٌی اّپشاتْس عیوکاسا خْد آًجا ، بَ خْاُیذ اص  ُوغایَ الاهت داسیذ ّ هی

 . یافت ًواییذ( اعتفادٍ ًواییذ ایٌتشًت دسّ عشّیظ 

( ، اص 2-1)هؾشّح دس بٌاذ  Home، هی بایغت بقْسا دعتی ّ اص الشیك هٌْی  Manualلیکي با اًتخاد اضیٌَ ّ

 سا کلیک کٌیذ تا هْدم بَ ؽبکَ هتقل اشدد. Connect، اضیٌَ  Network Connectionلغوت 
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  : Network Selection هٌْی( 2-0-2

، بَ ُشیک اص بغتش ؽبکَ ُای  4G/3G/2Gدس ایي هٌْ ، هی تْاًیذ با اًتخاد اشیٌَ   Automaticبا اًتخاد دالت 

2G  ،3G  ّ4G  4بقْسا خْدکاس هتقل ؽْیذ. ُوچٌیي با اًتخادG Only  َ4تٌِا بَ بغتش ؽبکG  هتقل خْاُیذ

 ، ًیض بَ ُویي هٌْال خْاُیذ بْد. 3G Only  ّ2G Onlyؽذ ّ بشای اضیٌَ ُای 

 ، بطْس دعتی اتقال بَ ُش ًْع اص بغتش ُای ؽبکَ بقْسا دعتی خْاُذ بْد. Manualلیکي با اًتخاد دالت 

 سا اًتخاد ًواییذ. Applyًکتَ : دس اًتِا جِت اػوال تغییشاا اضیٌَ 

 

  : APN هٌْی( 3-0-2

االعػاا الصم بشای اتقال بَ ؽبکَ اپشاتْس عشّیظ دٌُذٍ ( ، Access Point Name)هخفف  APNایي هٌْ 

تٌظیواتی اعت کَ هْدم بشای دعتشعی بَ ؽبکَ ایٌتشًت ًیاص داسد ّ  APN ایٌتشًت سا تاهیي هی کٌذ. دس ّالغ

هْدم یک   ایي االعػاا سا دسیافت ّ پشداصػ هی کٌذ تا بشایافضّدى یک پشّفایل جذیذ دس ایي لغوت ، اپشاتْس  با

IP  بغاصد. 

، یک  Add newدس ایي هٌْ هی تْاًیذ بقْسا دعتی ، یک پشّفایل ایجاد ًواییذ. بشای ایي هٌظْس با اًتخاد اضیٌَ 

 Profileلادس خْاُیذ بْد  Editپشّفایل آهادٍ ی عاخت ، بشای ؽوا ایجاد هی اشدد. ّ ُوچٌیي با اًتخاد اضیٌَ 

 عاختَ ؽذٍ سا ّیشایؼ ًواییذ.

ًذاسیذ بذیي دلیل کَ تٌظیواا پیؼ فشك بطْس خْدکاس اص اپشاتْس  APNدس دالت ػادی ًیاص بَ افضّدى یک پشّفایل 

دسیافت هی اشدد. لیکي دس هْاسد ًادس بااعتفادٍ بشخی اص عین کاسا ُا کَ هشبْال بَ ؽشکت ُای خافی هی 

 Addّع ابتذا هی بایغت با اًتخاد اضیٌَ اؽذ لزا بشای ؽشب  apnباؽٌذ ، هوکي اعت کاسبش ًاچاس بَ افضّدى 

new .یک پشّفایل جذیذ بَ ؽشح ریل ایجاد ًوایذ ، 

 APNًکتَ : همادیش لابل دسج ػوْهی بْدٍ ّ هتٌاعب با ًْع اپشاتْس ، هتغیش اعت. بؼٌْاى هاال جِت ّاسد ًوْدى 

 ایشاًغل بقْسا دعتی ، هیتْاى هؾخقاا آى سا اص پؾتیباًی آى اپشاتْس کغب ًوْد.

 ، ًام اپشاتْس فؼلی سا ًؾاى هی دُذ. Current APNبَ تشتیب اص باال ، لغوت 

 ، هی تْاًیذ یک ًام هذًظش بشای پشّفایل ایجاد ؽذٍ اًتخاد ًواییذ.  Profile Nameدس لغوت 

ًیض بغتَ بَ ًْع اپشاتْس اسائَ دٌُذٍ ایٌتشًت ، آى سا ّاسد ًواییذ. )بَ ػٌْاى هاال بشای ایشاًغل  APNدس لغوت 

APN : mtnirancell) 

ّجْد داسد  mncبطْس کلی بشای ُش کؾْس ّ ُش اپشاتْس عشّیظ دٌُذٍ دس آى کؾْس ، یک کذ  MNCدس لغوت 

هی   30ػذد  mncّاسد ًواییذ )بؼٌْاى هاال بشای ایشاًغل ، همذاس  MNCکَ با داؽتي آى کذ آى سا دس لغوت 

 باؽذ(

هی  NONEبَ هٌظْس ادشاص ُْیت ، عَ دالت ّجْد داسد کَ دس دالت اّل اضیٌَ  Authenticationدس لغوت 

 باؽذ ّ با اًتخاد ایي اضیٌَ ، لابلیت ادشاص ُْیت ، غیش فؼال هی اشدد.

جِت بش لشاسی اهٌیت ؽبکَ ُای هی باؽٌذ کَ  CHAP  ّPAPتشتیب  ُوچٌیي اضیٌَ ُای دّم ّ عْم بَ

 اص آى ُا هی باؽذ CHAP  ّ PAPپشّتکل کاهییْتشی ، پشّتکل ُای ادشاصُْیت هتؼذدی ّجْد داسًذ کَ

فْسا ػبْس بَ  یداساي كوتشيي عطخ اهٌیت اعت ّ دس ٌُ ام اًجام ػولیاا ادشاصُْیت سهضُا  PAPپشّتکل

ؽْد  ؽًْذ. بشای ُویي هٌظْس ایي پشّتکل دس دالت ػادی اعتفادٍ ًوی اسعال هی  Text)  (Plainهتي ػادی

 .ػولیاا خطایابی باؽذام ایشد کَ ًیاص بَ اًج ّ تٌِا صهاًی هْسد اعتفادٍ لشاس هی
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ی ّ تأییذ ای جای ضیي دس همابل اسعال هؼوْل  ػٌْاى اضیٌَ اعت کَ اص آى بَ «تأییذ »یک پشّتکل  CHAPپشّتکل

بشای سهض ً اسی سهضُای ػبْس اعتفادٍ   MD5ال ْسیتن اشدد. ایي پشّتکل اص  ًؾذٍ ًام ّ سهض ػبْس اعتفادٍ هی

 . ًوایذ  هی

جِت باساضاسی با عشػت باال هی باؽذ کَ دس دال دایش بشای اپشاتْس ُای  trans_connect_modeلغوت 

 ایشاى غیش فؼال اعت.

سا هؾاُذٍ هی ًواییذ کَ هیتْاًیذ یک ًام کاسبشی ّ یک ازس ّایٍ  User name  ّPasswordّ دس اًتِا لغوت 

 بشای پشّفایل عاختَ ؽذٍ تؼشیف ًواییذ

 سا اًتخاد ًواییذ. Applyًکتَ : دس اًتِا جِت اػوال تغییشاا ، اضیٌَ 

 

  : Ethernet هٌْی( 0-0-2

 لابل دعتشعی اعت.  LANدس ایي هٌْ تٌضیواا ؽبکَ اص الشیك کابل 

 :  Ethernet Settingsهٌْی  -

هیتْاًذ اضیٌَ  Connection Typeکابل ؽبکَ ، لابل تؼییي اعت کَ اص لغوت اتقال اص اص الشیك  ّتکلدس ایي هٌْ ًْع پش

 ُای هشبْالَ سا اًتخاد کشد.

بقْسا ایي پشّتکل یک پشّتکل اهي بْدٍ کَ فؾشدٍ عاصی ّ سهضً اسی ّ ادشاص ُْیت سا  : PPPOEحالت 

 هغتمین ایجاد هی کٌذ

 بقْسا هتغیش بَ کاسبش هٌتغب هی ؽْد IPدس ایي دالت آدسط دُی  : Dynamic IPحالت 

دالت یک پشّتکل استباالی با عشػت باالعت کَ بشای اتقال تجِیضاا )هاًٌذ کٌییْتش، لپ تاپ، دعت اٍ  ایي : LANحالت 

 کیی ّ ...( بَ یکذی ش الشادی ؽذٍ اعت.

دس ایي دالت هْدم بقْسا خْدکاس ، هٌاعب تشیي ًْع پشّتل اتقال سا ایجاد هی کٌذ ّ پیؾٌِاد هی ؽْد  : Autoحالت 

 ت لشاس ب یشد.هْدم ُوْاسٍ سّی ُویي دال

 :  Ethernet Settingsهٌْی  -

ّ  IP، ًْع اتقال ، ّیؼیت اتقال ، آدسط  MACآدسط هؾخقاا اتقال بَ ؽبکَ )اص لبیل ّیؼیت ّ دس ایي هٌْ هی تْاًیذ 

Netmask )اص الشیك کابل ؽبکَ سا هؾاُذٍ ًواییذ 

 

  : Fi Settings-Wi هٌْی( 0-0-2

 :  Basic Settingsهٌْی  -

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

: دس ایي لغوت هی تْاًیذ یک ًام بشای هْدم خْدم اًتخاد ًواییذ کَ دیي  Network Name (SSID)قسوت 

 ، ًام هْسد ًظش دس دعت اٍ هتقل ؽًْذٍ بَ هْدم ، ًوایاى هی اشدد. Fi-Wiجغتجْی 

ایي اهکاى سا  Enable: دس ایي لغوت هی تْاًیذ با اًتخاد اضیٌَ   Name (SSID)Broadcast Networkقسوت 

 Fi -Wiدعت اٍ ُایی کَ دس ؽؼاع اهْاج Fi-Wiایجاد کٌیذ کَ ًام هْدم ؽوا بطْس ػوْهی دس لیغت جغتجْی 

ّ جِت اتقال ، ایي لابلیت غیش فؼال ؽذٍ  Disableهْدم ؽوا لشاس داسًذ ، ًوایاى اشدد. لیکي با اًتخاد اضیٌَ 

ایجاد  Fi-Wiبَ هْدم دس ایي دالت ، هی بایغت دس دعت اٍ هتقل ؽًْذٍ بَ هْدم ، بطْس دعتی یک ؽبکَ 

 ( سا ّاسد ًوْد.SSID  ّPasswordاشدد ّ دس آى هؾخقاا هْدم )ًام 

http://practicalcryptography.com/hashes/md5-hash/
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سا تؼیایي  Fi-Wiؽوا لادس خْاُیذ بْد ًْع پشّتکل عااختاس سهضً ااسی دس ایي لغوت :  Security Modeقسوت 

،  OPENهای باؽاذ. لایکي باا اًتخااد اضیٌاَ  PSK (AES)-WPA2ًواییذ کَ دس بِتشیي ّ اهي تشیي دالت ، اضیٌَ 

 کاسبشاى هی تْاًٌذ بذّى ّاسد ًوْدى سهض هْدم ، بَ هْدم ؽوا هتقل اشدًذ.

سا تؼیایي  Fi-Wiاتقال بَ هاْدم اص الشیاك : دس ایي لغوت هی تْاًیذ سهض هْسد ًظش بشای  Pass Phraseقسوت 

 ًواییذ.

، ػباسا تایپ ؽذٍ بشای سهض ػبْس سا  Display Passwordُوچٌیي دیي تٌظیواا هی تْاًیذ با اًتخاد تیک هاسک 

 هؾاُذٍ ًواییذ.

: دس ایي لغوت هی تْاًیذ دذاکاش تؼذاد ًفشاتی کَ هی تْاًٌذ بَ هْدم ُواشاٍ  Max Station Numberلغوت 

 ًفش سا تؼییي ًواییذ10تا  1ش هتقل ؽًْذ ، اص بیي همادی

 ، تغییشاا ایجاد ؽذٍ سا اػوال ًواییذ. Applyًکتَ : دس اًتِا با اًتخاد اضیٌَ 

 

 :  WPSهٌْی  -

 WPSیک اعتاًذاسد اهٌیت ؽبکَ بی عین هی باؽذ کَ تعػ های کٌاذ استبااال بایي سّتاش ّ  هْدم تٌظیواا دس

فمط بشای ؽبکَ ُای بی عاین کااس های کٌاذ   WPSذ دسّالغ دعت اٍ ُای بی عین سا عشیغ تش ّ آعاى تش کٌ

   PINدس لغاوت ّسهض اازاسی ؽاذٍ اعات   WPA2یا  WPAکَ داسای سهض ػبْس ًیض هی باؽذ کَ با پشّتکل ُای

 تؼییي هی ؽْد. 

 

  : Settings Device هٌْی( 0-0-2

لادس خْاُیذ بْد بَ ؽشح ریل بشای ّسّد بَ پٌل کاسبشی ّ تٌظیواا  هٌْدس ایي  : Account Managementهٌْی -

ًام کاسبشی ّ سهض ػبْس دس دالت پیؼ فشك ، بَ ؽشح ریل  تؼییي ًواییذ. سهْدم ، یک ًام کاسبشی ّ یک سهض ػبْ

 هی باؽذ:

assword : adminPUsername : admin        /        

فؼلی کَ سّی هْدم بشلشاس هی باؽذ سا  ًام کاسبشی،   UsernameCurrentابتذا دس لغوت تغییش ًام کاسبشی : 

، ًام کاسبشی جذیذ سا ّاسد ًوْدٍ ّ ُوچٌیي دس لغوت  New Usernameّاسد ًواییذ ّ عیظ دس لغوت 

Confirm Username  ٌَبطْس هجذد ًام کاسبشی جذیذتاى سا ّاسد ًواییذ ّ دس پایاى اضیApply  سا جِت اػوال

 تغییشاا اًتخاد کٌیذ.

فؼلی کَ سّی هْدم بشلشاس هی باؽذ سا ّاسد  سهض ػبْس،   PasswordCurrentابتذا دس لغوت تغییش سهض ػبْس : 

 Confirm New، سهض ػبْس جذیذ سا ّاسد ًوْدٍ ّ ُوچٌیي دس لغوت  New Passwordًواییذ ّ عیظ دس لغوت 

Password  ٌَبطْس هجذد سهض ػبْس جذیذتاى سا ّاسد ًواییذ ّ دس پایاى اضیApply  سا جِت اػوال تغییشاا اًتخاد

 کٌیذ.

هٌْ لادس خْاُیذ بْد تٌظیواا دعت اٍ هْدم ُوشاٍ خْد سا بَ دالت اّلیَ کاسخاًَ ّ دس دس ایي  : Resetهٌْی -

دس پاییي ففذَ ،   Reset، با اًتخاد اضیٌَ   SettingsReset Factoryدالت پیؼ فشك ، بشاشداًیذ. لزا دس ففذَ 

، ػولیاا  Yes، ًوایاى هی ؽْد کَ با اًتخاد اضیٌَ  Resetیک ففذَ جِت تاییذیَ ؽوا هبٌی بش اًجام فشآیٌذ 

Reset   بَ اًجام هی سعذ ّ الی ایي فشآیٌذ دعت اٍ هْدم ُوشاٍ ؽوا بطْس هجذد ساٍ اًذاصی ؽذٍ ّ پظ اص

 یَ تٌظیواا دس دالت اّلیَ هی باؽٌذ.سّؽي ؽذى ، کل

دعت اٍ هْدم ُوشاُتاى سا بطْس هجذد ساٍ اًذاصی ًواییذ. بؼباسا هٌْ لادس خْاُیذ بْد دس ایي  : Restartهٌْی -

 دعت اٍ هْدم ُوشاٍ ؽوا خاهْػ ّ سّؽي هی اشدد. Restartدی ش با اًتخاد اضیٌَ 
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 : Shatelبرای سیوکارت ُای  APNٌظیوات ت

دس فْستی کَ اص عیوکاسا ُای ؽاتل اعتفادٍ هی ًواییذ ، هْدم ؽوا بقشّا خْدکاس بَ اپشاتْس عشّیظ 

دٌُذٍ هتقل هی ؽْد . اها ُیچ تبادل االعػاتی اًجام ًوی اشدد . بَ ػباسا دی ش اتقال بَ ایٌتشًت لطغ هی 

 ذٍ سا بقْسا دعتی ّاسد ًوْد.اپشاتْس عشّیظ دٌُ APNباؽذ. لزا بشای سفغ ایي هْیْع هی بایغت االعػاا 

 

 ؽْیذ : APNایي هظْس ابتذا بَ تشتیب ریل ّاسد هٌْی بشای 

Settings  >  Network Settings  >  APN 

 

 جذیذ بشای ؽوا ایجاد ؽْد. APNسا کلیک کٌیذ تا یک پشّفایل  Add New، اضیٌَ  APNعیظ دس هٌْی 

 بَ ؽشح ریل ّاسد ًواییذ :پظ اص ایجاد ؽذى پشّفایل ، هْاسد خْاعتَ ؽذٍ سا 

Profile Name  دس ایي لغوت یک ًام دالخْاٍ بشای پشّفایل :APN بؼٌْاى ه( اال : خْد اًتخاد ًواییذSHATEL) 

APN  دس ایي لغوت، ػباسا :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 اضی :NONE .سا اًتخاد ًواییذ 

Connect Mode  ٌَدس ایي لغوت اضی :IPV4 .سا اًتخاد ًواییذ 

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

: Password    دس ایي لغوت، ػباساshatelmobile .سا ّاسد ًواییذ 

 

 کلیک ًواییذ.  Applyدس اًتِا جِت اػوال تغییشاا ایجاد ؽذٍ ، بش سّی 
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 با سالم و احترام

 

یوي لذسداًی اص دغي اًتخاد ؽوا ، اهیذ اعت دس ساعتای پیؾبشد اُذاف خذهاا سعاًی ، هطالب 

فْق هاوش ثوش ّالغ بْدٍ ّ دس ساعتای تذمك دس تکشین هؾتشی با تکیَ بش افْل هؾتشی هذاسی ، لابل 

 سیایت ؽوا ػضیضاى ّالغ اشدد.

ؽایاى رکش اعت ؽشکت ُاییشعل اسائَ دٌُذٍ هذقْالا ًضتک ّ آیٌْبي ، بذیي ّعیلَ هشاتب تمذیش ّ 

تؾکش خْد سا هبٌی بش دغي اًتخاد  ؽوا ّ ُوکاسی ّ هؾاسکت دس پیْعتي بَ ایي خاًْادٍ بضسگ بَ 

 اعتذضاستاى هی سعاًذ. 

  با تشکر

 هرکس پشتیباًی ُایپرسل

 بِتریي ُوراٍ ّ پشتیباى

021-81063 

 


