
1 
 

 

 فهرست مطالب

 

 

 02............................................................................................................. صفحه  معرفی محصول (10

 02........................................................................................ صفحه  C77-NZTنحوه راه اندازی مودم  (20

 03.................................................................................. صفحه  نحوه دسترسی به پنل کاربری مودم (30

 04. صفحه ....... )جهت مشاهده مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری مودم( Device Information( منوی 04

 04. صفحه ................................................... )جهت مشاهده وضعیت مصرف اینترنت( Statistics( منوی 05

 05. صفحه .............. )جهت مشاهده محدود کردن میزان حجم دیتای مصرفی( Data Limit Settings( منوی 06

 06صفحه . ............................................................................. (ه)جهت مدیریت حافظ SD Card( منوی 70

 06. صفحه ................................................ )جهت دانلود درایور های راه انداز( Download Driver( منوی 08

 70............................................................. صفحه  )جهت ارسال ، دریافت و مدیریت پیامک( SMSمنوی  (90

 07..... صفحه ................................................................. (مدیریت مخاطبان )جهت  Phonebookمنوی  (10

 10......................... صفحه ( رمز عبور)جهت تنظیمات وای فای از قبیل نام کاربری و  Fi Settings-Wiمنوی  (11

 

 

 

 

 



2 
 

 C77-NZTمودم نزتک دستور العمل 

 

 معرفی محصول :

 

بوده که از شببببهاه  ای  MediaTekند تمودم قابل حمل دارای پردازنده قدر، یک م C77-NZTمدل   Naztechمودم 

3G/4G (LTE)  ، منابنا بر  150پشبببانهانی می نماید  منننر تبببرقا اناالال اایقام ایر مودم در  ننام دان ود

 منابنا بر ثاننه می باشد. 70ثاننه و در  ننام آپ ود 

گننابایا و  منننر صبببفحه  32از تبببایر م یا  ای ایر مودم  مراه مناواش پشبببانهانی از کارم حا ظه تا  ر نا 

پشانهانی از اپراتور ای موجود بدوش نناز اغنر دتاناه نام برد .  منننر وضعنا  ای مجها نمایش  LEDشاننر ن

تبباقا برور  4ایر مودم  مراه بوده و در حالا ک ی دارای مدم زماش کارکرد  به نصببو و تنظنمام ، از قاب نا  ای

 تاقا در حالا آماده باش قرار می گنرد. 6و در مدم زماش بوده اتافاده حداکثر 

تبباقا برور کامل شببار  می  3من ی آمپرتبباقا بوده و تا مدم زماش  2000دتبباناه دارای بااری با  ر نا  ایر

 گردد.

 و پانج تهدیل تنم کارم می باشد.  Micro USBکابل دارای ماع الام جانهی شامل  وق محصول 

 

 

 

 :  C 77-NZTنزتک  نحوه راه اندازی مودم همراه (1

 

 

 :  Micro USBاز طریق کابل به مودم ( نحوه اتصال 1-1

و تببببپ  کامپنوتر ماصببببل نمایند   USBموجود در جعهه را به مودم و درگاه  Micro USBابادا کابل در ایر روش 

 مودم  مراه را روشر نمایند .

در کامپنوتر شما شناتایی می شود که با باز شدش  4GMIFIپ  از روشر شدش مودم ، یک درایو جدید با نام 

مشببا ده اوا ند نمود که محاویام ایر پوشببه حاوی دو پوشببه به نام  ای  driverایر درایو ، پوشببه ای با نام 

MacOs  وwindows .می باشد 

موجود در پوشببه ی  windowsاتببا ، از پوشببه ی  Windows 10/7/XPدر صببورتی که تببنعببام قامل شببما 

rdrive  ابادا برنامه ،DriverInstall  4را نصو نموده و تپ  برنامهGMIFI_Setup .را نصو نمایند 

نموده و می توانند از اینارنا  (Restartبعد از نصببو برنامه  ای رکر شببده ، کامپنوتر اود را م"دداه راه اندازی  

 ه توتط کامپنوتر ماصل به آش ، اتافاده نمایند.hمودم  مر

،  ایل  driverموجود در پوشببه ی  MacOsاتببا ، از پوشببه ی  MacOSدر صببورتی که تببنعببام قامل شببما 

RNDIS.pkg .را  اجرا و نصو نمایند 
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نموده و می توانند از اینارنا مودم  (Restartبعد از نصببو  ایل رکر شببده ، کامپنوتر اود را م"دداه راه اندازی  

 افاده نمایند. مره توتط کامپنوتر ماصل به آش ، ات

تا      عا دراقهل از نااه : الزم به رکر ا شده می بای شما به روز  USB ای  یورقم نام رکر  ( Update کامپنوتر 

 باشند.

 

 

 

 :  Fi -Wi( نحوه اتصال به مودم از طریق امواج 2-1

اود را روشر گوشی یا ته ا یا کامپنوتر  Fi-Wiدر ایر روش  ننامی که مودم روشر می باشد ، می بایعا 

نمایند و در جعا"وی شهاه وای  ای ، پ  از مشا ده نام مودم ، آش را اناخاب نموده و رم  قهور را وارد نمایند 

 تا دتاناه شما به مودم ماصل گردد.

شما  تا که در حالا اولنه و پنش  رض ، نام مودم  شد که چهار  می XXXX -C77-TNZنااه: الزم به رکر ا با

 منننر رم  قهور در حالا  ( C77-NZT- 4527آار نام مودم ، یک قدد چهار رقمی می باشد  بعنواش مثال فحر

 می باشد که در صورم نناز ، در صفحه نمایش مودم قابل مشا ده می باشد. 12345671پنش  رض ، قهارم 

 

 

 ( نحوه دسترسی به پنل کاربری مودم :3-1

بایعبببا به پنل کاربری مودم وارد شبببوید. برای ایر منظور الزم اتبببا ابادا جها اقمال تنظنمام در ابادا می 

 و پ  از اتصال ، یای از مرورگر  ای دتاناه اود را اجرا نمایند. ودهدتاناه اود را به مودم ماصل نم

را وارد نموده و به پنل کاربری وارد  .1199192.168. آی پی مرورگر ، آدرس Address barتببببپ  در قعببببما 

. تببپ  در صببفحه ی باز شببده ، مودم از شببما جها ورود به پنل کاربری ، نام کاربری و رم  قهود می  شببوید

 برای نام کاربری و رم  قهور تعریف شده اتا. adminاوا د که در حالا پنش  رض قهارم 

 لذا با وارد کردش آش وارد پنل کاربری اوا ند شد.

Username : admin 

Password : admin 
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 آموزش تنظیمات پنل کاربری مودم( 2

 

 : Home( منوی 1-2

صال به اپراتور  در ایر منو ضعنا ات تا که در آش و شا ده ا ضعنا  ع ی مودم قابل م تروی   ،، و نام اپراتور 

درصببد شببار  بااری ، من اش آنار من اش  ، دتبباناه  ای ماصببل شببده به مودم MACو آدرس  IPآدرس د نده ، 

 د ی و  شدار دریا ا پنامک نمایش داده می شوند. 

، اتصببال مودم را به  Disonnect، می توانند با ناخاب گ ینه  Network Connectionدر پاینر صببفحه از قعببما 

پراتور تبببروی  ، می توانند برور م"دد به ا Connectاپراتور تبببروی  د نده قرم نمایند و  منننر با اناخاب 

 د نده ماصل گردید.

 

 : Information( منوی 2-2

 

 : Device Information منوی( 1-2-2

،  IMEIدر ایر قعما اایقام و مشخصام تخا ا  اری و نر ا  اری دتاناه اقم از مدل دتاناه ، شناته 

، تعداد  MAC، آدرس  IPمن اش شار  بااری ، آدرس ،  Frimwareور ش ، و تخا ا  ار ، ور ش نرم ا  ار  IMSIکد 

 می باشد.، قابل مشا ده  دتاناه  ای ماصل شده به مودم و غنره

 : Statistics منوی( 2-2-2

 می نمایند.ر ایر منو دو جدول مشا ده د

 Downloadدیاا( و ترقا   ارتال Uploadمی باشد که ترقا پارامار ترقا اینارنا نشاننر جدول اولی ،  

  کن وبنا بر ثاننه( نمایش می د د. Kb/s دریا ا دیاا( را ماغنر در واحد زماش بر حعو 

 مدم  Durationپارامار ای  مهانی برجدول دومی ، من اش اتببافاده از اینارنا در یاماه را نشبباش می د د که 

پ ود آ من اش ح"م  Uploaded،    من اش ح"م دان ود شببده بر حعببو منابایا( Downloadedزماش اتببافاده( ، 

 م"موع ح"م ک ی مصرف شده بر حعو منابایا( بوده و قابل  Total Used Data وشده بر حعو منابایا( 

 نمایش می باشند.

، پارامار  ای رکر شببده را از زمانی که دتبباناه را روشببر می کنند تا  Current Connection منننر تببرر 

 زمانی که ااموش می کنند ، بصورم ماغنر نشاش می د د.

: پارامار  ای رکر شببده را در اول یاماه جاری ، بصببورم  ثابا نشبباش می  Current Monthو  منننر تببرر 

 د د.

صفحه با اناخاب گ ینه  توابق مصر ی ح"م اینارنا که در جداول باال  learCشایاش رکر اتا در پاینر  ، ک نه 

 ثها می شوند ، حذف شده و از نو شروع می شود.

 

 

 



5 
 

 

 : Data Limit Settings منوی( 3-2-2

 منو قادر اوا ند بود من اش ح"م مصر ی اینارنا را به شرح ریل محدود نمایند :در ایر 

، من اش دیاای مصر ی ثها  Enableقادر اوا ند بود با اناخاب گ ینه ،  Date setting of clearing dataدر منوی  -

دم را با تعریف کردش زماش مشببخ ، از حا ظه مودم  مراه پاک کنند. در حالا قادی ، ایر وشببده  در حا ظه م

 bleEnaمی باشبببد که ایر قاب نا را امااش ناپذیر می تبببازد . لنار با اناخاب گ ینه  Disableمنو بر روی گ ینه 

 برای شما ای"اد می گردد. Type of clearing dataمنوی جدیدی با قنواش 

با اناخاب نوع  رآیند پاکعبببازی  مشبببروح در بند  وق( را  قادر اوا ند بود،  Type of clearing dataدر منوی  -

یاهار اقدام به  برور ما نانه( برای مودم تعریف کنند که در ایر حالا مودم شببببما  ر یک ماه  By Monthگ ینه 

 Clear منننر با اناخاب ایر گ ینه ، یک منوی جدید با قنواش  پاکعبببازی من اش ح"م مصبببرف شبببده می کند.

date  ای"اد می گردد که مالادیر آش بر حعبببوday  قابل اناخاب اتبببا. بعهارتی با  31الی  1 روز( ، از بنر قدد

  .ان"ام  رآیند پاکعببببازی ، اناخاب می نمایند شببببروع جهاخاب یای از ایر مالادیر ، یای از روز  ای ماه را اان

یاهار اقدام به پاکعازی من اش ح"م مصرف  روزمودم شما  ر یک ،   برور روزانه( By Dailyبا اناخاب گ ینه  لنار

 .می کنداز شده 

 نمایند.قادر اوا ند بود من اش ح"م اینارنا مصر ی را به شرح ریل محدود  Data Use Limitدر منوی  - 

، یک  Enableقرار دارد لذا غنر  عال اتببا. لنار با اناخاب گ ینه  Disableایر قاب نا در حالا قادی روی گ ینه 

می باشد و در ایر منو ، محدودیا اناخابی بر  Limit byمنوی ی گردد که مورد اول ، ای"اد م زیر م"موقهمنوی 

  زماش مصرف دیاا یا ح"م مصر ی( می باشد. Time دیاا یا ح"م مصر ی( و  Dataاتاس پارامار 

( قایل تغننر TB  ( و ترابایاGB( ، گننابایا  MB بر حعبببو منابایا  Monthly، منوی  Dataلذا با اناخاب گ ینه 

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.

( اوا د بود که با اناخاب ایر گ ینه شما hoursبر حعو تاقا   Monthly، منوی  Timeاخاب گ ینه لنار با ان

 تعننر می کنند که در  ر ماه چند تاقا از اینارنا اتافاده گردد.

 Data، می توانند بعبببار تنظنم شبببده در منوی  100الی  1، با تعریف مالادیر  Remind meدر منوی  منننر 

Use Limit  صاب تعریف شده به حد ن تندش محدودیا اقمال  تاناه مهنی بر ر را به منظور یادآوری و  شدار د

 تعننر نمایند.شده ، بر حعو درصد 

بعهارتی در ایر منو با تعننر مالداری بر حعببو درصببد ، مودم پ  از مصببرف آش درصببد از من اش مصببر ی محدود 

 نه ی آش درصد باقنمانده می باشد.شده ، یادآوری می کند که من ش مصرف شما در آتاا

در  %00تاقا در ماه را جها مصرف اینارنا تعننر نمودید ، با اناخاب مالدار  100بعنواش مثال زمانی که شما 

تافاده از اینارنا ، به شما یادآوری مناند که به ایر من اش از مصرف  00ایر منو ، مودم شما پ  از  تاقا ا

 رتنده اید.

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

 

   : SD Card منوی( 1-3-2

، زمانی که حا ظه برقرار باشد ،  Statusایر منو مربوا به تنظنمام حا ظه مودم می باشد که در قعما 

 نمایش داده می شود. already exists and can be used now SD Card قهارم

از حا ظه داا ی مودم  مراه جها تهادل و اشاراک گذاری  Internal SDبا اناخاب گ ینه  Modeدر قعما 

اتافاده  Micro SDاز کارم حا ظه جانهی  External SDاایقام اتافاده می شود و  منننر با اناخاب گ ینه 

 می گردد. 

 شایاش رکر اتا با اناخاب  رکدام از دو حا ظه ،  الط به محاویام آش حا ظه دتارتی اوا ند داشا.

، قادر اوا ند بود نوع اشاراک گذاری اایقام را تعننر نمایند که با  Share Setting منننر در قعما 

، یک منوی جدید با قنواش  Enableایر قاب نا غنر عال گشاه ولنار با اناخاب گ ینه  Disableاناخاب گ ینه 

Access Type  ای"اد می شود که در آش با اناخاب گ ینهRead/Write  م اواندش و  م نوشار در حا ظه ی  ،

اناالال  ایل به حا ظه و  منننر امااش اتاخراج و دریا ا اناخاب شده امااش پذیر می گردد. بعهارتی امااش 

  ایل از حا ظه منعر می گردد.

، تنها ایر قاب نا وجود دارد که در حا ظه ی اناخابی ، قالط  ایل را اجرا  Read Onlyاخاب گ ینه لنار با ان

 نمایند و لنار امااش بارگذاری  ایل روی حا ظه وجود نخوا د داشا.

   : HTTP Share منوی( 2-3-2

تهادل اایقام  بارگذاری منو قادر به دتارتی به محاوای کارم حا ظه اوا ند بود که ضمر آش امااش در ایر 

 و اتاخراج اایقام( از ایر منو امااش پذیر می باشد.

عما  شا ده  Pathدر ق شه را م عاالنم آش  ایل یا پو عنر م شه می توانند م شما با اناخاب یک  ایل یا پو  ،

نمایند.  منننر روبروی ایر قعما در تما راتا صفحه ، من اش ح"م اتافاده شده از حا ظه نعها به 

 کل  ر نا حا ظه قابل مشا ده می باشد.

، می توانند یک پوشببببه جدید در کارم حا ظه ای"اد نموده و برای آش یک نام  New منننر با اناخاب گ ینه 

  دلخواه مناعو نمایند.

صورم  عال نمودش گ ینه  شروح در بند  Access Typeدر منوی  Read/Writeدر  ( ، می توانند با اناخاب 2-3-1 م

شند و  Browseگ ینه  شاه با تی دا تار شده اید ، د صل  تانا ی که با آش به مودم  مراه و به حا ظه ی د

با اناخاب گ ینه  بارگذاری  Uploadپ  از اناخاب آش  ایل مورد نظر ،  آش را در حا ظه ی اناخابی مودم  مراه 

، آش را  Downloadبا اناخاب گ ینه  نمایند.  منننر می توانند در لنعببا  ایل  ای موجود در حا ظه ی مودم ،

 در دتاناه اود دان ود نمایند.

 

 : Download Driver( منوی 4-2

تی  (1-1 مشبروح در بند  منو می توانند به درایور  ای راه انداز مودم جها نصبو در کامپنوتر  در ایر ، دتبار

 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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 : MSS( منوی 5-2

 

 : Device SMS منوی( 1-5-2

پنامک  ای موجود در حا ظه مودم دتارتی اوا ند داشا که با اناخاب  ر پنام می توانند آش به  منودر ایر 

 را جها ارتال ، اناخاب نمایند. Sendرا برور کامل باز نموده و پاتخ آش را تایپ نمایند و در اناها گ ینه 

 آنها را حذف نمایند. Delete منننر با اناخاب یک یا چند پنام مورد نظر ، می توانند با اناخاب گ ینه 

، مناوانند در صفحه باز شده نام رانره  Newالزم به توضنح اتا جها ارتال یک پنام جدید ، با اناخاب گ ینه 

آش را  Sendشده ی مخااو و یا شماره تماس مخااو را وارد نموده و پ  از درج مار پنامک ، با اناخاب گ ینه 

 ارتال نمایند.

 :  SMSSIM منوی( 2-5-2

به پنامک  ای موجود در تنم کارم دتارتی اوا ند داشا که با اناخاب  ر پنام می توانند آش را  منودر ایر 

 را جها ارتال ، اناخاب نمایند. Sendبرور کامل باز نموده و پاتخ آش را تایپ نمایند و در اناها گ ینه 

 ( می باشد.2-5-1منوی قهل  بند تایر دتاورالعمل  ای مربوا به پنامک در ایر منو ،  مانند 

 : SMS Setting منوی( 3-5-2

 قاب نا اقمال برای تنظنمام به شرح ریل امااش پذیر می باشد.در ایر منو 

قادر اوا ند بود اقاهار پنامک ارتبببالی را و دریا ای در مودم را بر حعبببو زماش تعننر نمایند  Validityدر منوی 

( قابل maximum( و ماک یمم  week 1( ، یک  فاه  day 1، یک روز  ( hour 12تبببباقا   12که به ترتنو 

 اناخاب می باشند.

می توانند مرک  تببروی  د نده پنامک کوتاه را با داشببار شببماره ی آش ،  Center Number منننر در منوی 

 .پنامک از ایر مرک  پنامک تروی  دریا ا کند وارد نمایند تا دریا ا

، ایر امااش را  را نم تببببازید که پ  از  Enableنن  می توانند با اناخاب گ ینه   ReportDeliveryدر قعببببما 

، ایر قاب نا  Disable، به اایع شببما برتببد. ولنار با اناخاب گ ینه ک ارتببال پنامک ، گ ارش دریا ا آش پنام

 غنر  عال می گردد.

 

 

 

 

 : Phonebook( منوی 6-2

لنعا مخااهاش رانره شده در مودم ، دتارتی داشاه و  منننر مخااهاش در ایر منو قادر اوا ند بود به 

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.

 ود که پ  از اناخاب ایر گ ینه ، یک صفحه جدید جها می تواش یک مخااو جدید ا  Newبا اناخاب گ ینه 

درج مشخصام مخااو جدید  اقم از شماره تماس ، نام و آدرس پعا الااروننای ، گروه دتاه بندی و 

، یک مخااو جدید به لنعا  Saveغنره( ای"اد می گردد که پ  از درج مندرجام آش با اناخاب گ ینه 
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Phonebook  )نموده اید و می توانند با اناخاب گ ینه ه  اضا د ارچه ت فرSend Message  برای ایر مخااو ،

 حذف نمایند.  Phonebook، آش را از لنعا  Deleteپنامک ارتال نمایند و یا با اناخاب گرینه 

 رند.ندارای زیر م"موقه  ای ریل می باشد که  ریک گرو ی از مخااهاش را در بر منن Phonebookمنوی 

 : شامل ک نه مخااهاش رانره شده می باشد. Allگروه 

 : شامل مخااهاش ماداول و قادی شما می باشد. Commonگروه 

 : شامل مخااهانی اتا که قضو اانواده محارم شما می باشد. Familyگروه 

 : شامل مخااهانی اتا که ج و دوتااش شما می باشد. Friendsگروه 

 ه ج و  مااراش شما می باشد.: شامل مخااهانی اتا ک Colleagueگروه 

توتط شما امااش پذیر می  Groupتعننر ایر گروه  ا  ننام ا  ودش یک مخااو جدید در قعما : نااه 

 باشد.

 

 

 

 :  Settings( منوی 7-2

 

 : Settings up-Dial منوی( 1-7-2

تای یا قادر  منو در ایر تنماارم را در حالا د تروی  د نده اینارنا  شهاه  صال به  اوا ند بود نحوه ی ات

، مودم  Automaticبا اناخاب گ ینه  WAN Connection Modeاودکار اناخاب نمایند که در ایر منو ، در قعببما 

صل می گردد که پ  از اناخاب ا شهاه ما صورم اودکار به  شدش ، ب شر  یر گ ینه ، یک در  ربار ااموش و رو

ای"اد می شود که با  Check here, you can connect to internet in the roaming statusگ ینه جدید با قنواش 

اتببببافاده کند که  Roamingگذاشببببار تنک مارک ، ایر امااش  را م می گردد که مودم از شببببهاه در حالا 

شود زمانی از ایرشپن تافاده نمایند که  نهاد می  تروی  د نده اینارنا مربوا به گ ینه ا عها به اپراتور  ن

تنماارم مودم ،  اص ه ی اوالنی داشاه و در حالا قادی به آش دتارتی ندارید  بعنواش مثال در یک کشور 

ماصل شده اپراتور داا ی کشور یعنی اوپراتور تنماارم اود آن"ا ، به اوا ند از   معایه اقاما دارید و می

 . یا ا نمایند( اتافاده نمایند اینارنا درو تروی  

صورم دتای و از اریق منوی  Manualلنار با اناخاب گ ینه و عا ب ( ، از 2-1 مشروح در بند  Home، می بای

 را ک نک کنند تا مودم به شهاه ماصل گردد. Connect، گ ینه  Network Connectionقعما 

 

  : Network Selection منوی( 2-7-2

، به  ریک از بعار شهاه  ای  4G/3G/2Gدر ایر منو ، می توانند با اناخاب گرینه   Automaticبا اناخاب حالا 

2G  ،3G  4وG  4بصورم اودکار ماصل شوید.  منننر با اناخابG Only  4تنها به بعار شهاهG  ماصل اوا ند

 ، نن  به  منر منوال اوا ند بود. 2G Onlyو  3G Onlyشد و برای گ ینه  ای 

 ، برور دتای اتصال به  ر نوع از بعار  ای شهاه بصورم دتای اوا د بود. Manualلنار با اناخاب حالا 

 را اناخاب نمایند. Applyنااه : در اناها جها اقمال تغننرام گ ینه 
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  : APN منوی( 3-7-2

تروی  د نده  ( ، اایقام الزم برای اتصال به شهاه اپراتورAccess Point Name مخفف  APNایر منو 

تنظنماتی اتا که مودم برای دتارتی به شهاه اینارنا نناز دارد و  APN اینارنا را تامنر می کند. در واقم

مودم یک   ایر اایقام را دریا ا و پردازش می کند تا برایا  ودش یک پرو ایل جدید در ایر قعما ، اپراتور  با

IP  بعازد. 

، یک  Add newدر ایر منو می توانند بصورم دتای ، یک پرو ایل ای"اد نمایند. برای ایر منظور با اناخاب گ ینه 

 Profileقادر اوا ند بود  Editپرو ایل آماده ی تااا ، برای شما ای"اد می گردد. و  منننر با اناخاب گ ینه 

 تاااه شده را ویرایش نمایند.

ندارید بدیر دلنل که تنظنمام پنش  رض برور اودکار از اپراتور  APNودش یک پرو ایل در حالا قادی نناز به ا  

دریا ا می گردد. لنار در موارد نادر بااتافاده برای از تنم کارم  ا که مربوا به شرکا  ای ااصی می 

 Addاشد لذا برای شروع ابادا می بایعا با اناخاب گ ینه ب  apnباشند ، ممار اتا کاربر ناچار به ا  ودش 

new .یک پرو ایل جدید به شرح ریل ای"اد نماید ، 

 APNنااه : مالادیر قابل درج قمومی بوده و ماناتو با نوع اپراتور ، ماغنر اتا. بعنواش مثال جها وارد نمودش 

 ایرانعل بصورم دتای ، مناواش مشخصام آش را از پشانهانی آش اپراتور کعو نمود.

 ، نام اپراتور  ع ی را نشاش می د د. Current APNبه ترتنو از باال ، قعما 

 ، می توانند یک نام مدنظر برای پرو ایل ای"اد شده اناخاب نمایند.  Profile Nameدر قعما 

نن  بعاه به نوع اپراتور ارائه د نده اینارنا ، آش را وارد نمایند.  به قنواش مثال برای ایرانعل  APNدر قعما 

APN : mtnirancell) 

وجود دارد  mncبرور ک ی برای  ر کشور و  ر اپراتور تروی  د نده در آش کشور ، یک کد  MNCدر قعما 

می   35قدد  mncوارد نمایند  بعنواش مثال برای ایرانعل ، مالدار  MNCکه با داشار آش کد آش را در قعما 

 باشد(

می  NONEبه منظور احراز  ویا ، ته حالا وجود دارد که در حالا اول گ ینه  Authenticationدر قعما 

 باشد و با اناخاب ایر گ ینه ، قاب نا احراز  ویا ، غنر  عال می گردد.

جها بر قراری امننا شهاه  ای می باشند که  PAPو  CHAPترتنو   منننر گ ینه  ای دوم و توم به

 از آش  ا می باشد PAP و  CHAPپروتال کامپنوتری ، پروتال  ای احراز ویا ماعددی وجود دارند که

صورم قهور به  یداراي كمارير ترح امننا اتا و در  ننام ان"ام قم نام احراز ویا رم  ا  PAPپروتال

شود  شوند. برای  منر منظور ایر پروتال در حالا قادی اتافاده نمی ارتال می  Text)  (Plainمار قادی

 .قم نام ارایابی باشدام گنرد که نناز به ان" و تنها زمانی مورد اتافاده قرار می

ی و تأیند ای جاین یر در مالابل ارتال معمول قنواش گ ینهاتا که از آش به «تأیند »یک پروتال  CHAPپروتال

برای رم  نناری رم  ای قهور اتافاده  MD5 النوریام گردد. ایر پروتال از نشده نام و رم  قهور اتافاده می

 . نماید می

جها بارگ اری با ترقا باال می باشد که در حال حاضر برای اپراتور  ای  trans_connect_modeقعما 

 ایراش غنر  عال اتا.

را مشا ده می نمایند که مناوانند یک نام کاربری و یک گذر وا ه  Passwordو  User nameو در اناها قعما 

 برای پرو ایل تاااه شده تعریف نمایند

http://practicalcryptography.com/hashes/md5-hash/
http://practicalcryptography.com/hashes/md5-hash/
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 را اناخاب نمایند. Applyنااه : در اناها جها اقمال تغننرام ، گ ینه 

 

  : Fi Settings-Wi منوی( 4-7-2

 :  Basic Settingsمنوی  -

 به شرح ذیل خواهید بود. Fi-Wiدر این منو قادر به تغییر در تنظیمات 

: در ایر قعما می توانند یک نام برای مودم اودم اناخاب نمایند که حنر  Network Name (SSID)قسمت 

 ، نام مورد نظر در دتاناه ماصل شونده به مودم ، نمایاش می گردد. Fi-Wiجعا"وی 

ایر امااش را  Enable: در ایر قعما می توانند با اناخاب گ ینه  Broadcast Network Name (SSID)قسمت 

 Wi-دتاناه  ایی که در شعاع امواج Fi-Wiای"اد کنند که نام مودم شما برور قمومی در لنعا جعا"وی 

Fi  مودم شما قرار دارند ، نمایاش گردد. لنار با اناخاب گ ینهDisable  ایر قاب نا غنر  عال شده و جها اتصال ،

ای"اد  Fi-Wiشونده به مودم ، برور دتای یک شهاه به مودم در ایر حالا ، می بایعا در دتاناه ماصل 

 ( را وارد نمود.Passwordو  SSIDگردد و در آش مشخصام مودم  نام 

سمت  عما :  Security Modeق تاااار رم نناری در ایر ق را تعننر  Fi-Wiشما قادر اوا ند بود نوع پروتال 

،  OPENمی باشببببد. لنار با اناخاب گ ینه  PSK -WPA2(AES)نمایند که در بهاریر و امر تریر حالا ، گ ینه 

 کاربراش می توانند بدوش وارد نمودش رم  مودم ، به مودم شما ماصل گردند.

را تعننر  Fi-Wiاتصببال به مودم از اریق : در ایر قعببما می توانند رم  مورد نظر برای  Pass Phraseقسمممت 

 نمایند.

، قهارم تایپ شده برای رم  قهور را  Display Passwordنک مارک  منننر حنر تنظنمام می توانند با اناخاب ت

 مشا ده نمایند.

: در ایر قعببما می توانند حداکثر تعداد نفراتی که می توانند به مودم  مراه  Max Station Numberقعببما 

 نفر را تعننر نمایند10تا  1ماصل شوند ، از بنر مالادیر 

 ، تغننرام ای"اد شده را اقمال نمایند. plyApنااه : در اناها با اناخاب گ ینه 

 

 :  WPSمنوی  -

 WPSیک اتببااندارد امننا شببهاه بی تببنم می باشببد که تیش می کند ارتهاا بنر روتر و  مودم تنظنمام در

 الط برای شهاه  ای بی تنم کار می کند که   WPSد درواقم دتاناه  ای بی تنم را تریم تر و آتاش تر کن

تعننر    PINدر قعما ورم  گذاری شده اتا   WPA2یا  WPAنن  می باشد که با پروتال  ای دارای رم  قهور

 می شود. 

 

 

  : Settings Device منوی( 5-7-2

قادر اوا ند بود به شرح ریل برای ورود به پنل کاربری و تنظنمام  منودر ایر  : Account Managementمنوی -

نام کاربری و رم  قهور در حالا پنش  رض ، به شرح ریل  تعننر نمایند. رمودم ، یک نام کاربری و یک رم  قهو

 می باشد:

assword : adminPUsername : admin        /        
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، رم  قهور  ع ی که روی مودم برقرار می باشد را وارد  Current Passwordابادا در قعما تغننر نام کاربری : 

 Confirm، نام کاربری جدید را وارد نموده و  منننر در قعما   UsernameNewنمایند و تپ  در قعما 

Username  برور م"دد نام کاربری جدیدتاش را وارد نمایند و در پایاش گ ینهApply  را جها اقمال تغننرام اناخاب

 کنند.

، نام کاربری  ع ی که روی مودم برقرار می باشد را وارد  Current Usernameابادا در قعما تغننر رم  قهور : 

 Confirm، رم  قهور جدید را وارد نموده و  منننر در قعما  New Passwordنمایند و تپ  در قعما 

New Password  برور م"دد رم  قهور جدیدتاش را وارد نمایند و در پایاش گ ینهApply  را جها اقمال تغننرام

 اناخاب کنند.

منو قادر اوا ند بود تنظنمام دتاناه مودم  مراه اود را به حالا اولنه کاراانه و در در ایر  : Resetمنوی -

در پاینر صفحه ،   Reset، با اناخاب گ ینه  Reset Factory Settingsحالا پنش  رض ، برگردانند. لذا در صفحه 

، قم نام  Yes، نمایاش می شود که با اناخاب گ ینه  Resetیک صفحه جها تایندیه شما مهنی بر ان"ام  رآیند 

Reset   به ان"ام می رتد و ای ایر  رآیند دتاناه مودم  مراه شما برور م"دد راه اندازی شده و پ  از

 روشر شدش ، ک نه تنظنمام در حالا اولنه می باشند.

دتاناه مودم  مرا ااش را برور م"دد راه اندازی نمایند. بعهارم منو قادر اوا ند بود در ایر  : Restartمنوی -

 دتاناه مودم  مراه شما ااموش و روشر می گردد. Restartدینر با اناخاب گ ینه 

 

 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 

 


