از ایٌکِ َّ CarFiآٍی را اًتخاب کردیذ از شوا سپاسگسارینَّ CarFi .آٍی بِ شوا ایي اهکاى
را هیدّذ تا ٍسایل قابل حول خَد را در حیي حرکت با ٍسیلِ ًقلیِ بِ شبکِ ٍایفای هتصل
ًواییذ.
هشخصات برًاهِ
سَوت اتصال ترق َّ CarFiآٍی را تِ سَوت ضارشر سیگار ٍ 21لتی خَدرٍی خَد ٍصل وٌیذ .در ایي حالت َّ CarFiآٍی
خذهات زیر را تِ ضوا ارائِ خَاّذ داد:


ارائِ ایٌترًت تِ دستگاُّای ٍایفای



ترقرساًی تِ دستگاُّا از طریك پَرت ( USBخرٍجیٍ 5 :لت 2 ،آهپر)

آشٌایی با َّ CarFiآٍی
ضىلّای زیر َّ CarFiآٍی را ًطاى هیدٌّذ .تَجِ داضتِ تاضیذ وِ ایي ضىلّا تٌْا ترای ارجاع ضوا ّستٌذ ٍ هحصَل
ٍالؼی هوىي است ووی هتفاٍت تاضذ.

 .1دکوِ رٍشي/خاهَش
ً .2شاًگر شبکِ


چطوهزى لرهس :دستگاُ در حال رٍضي ضذى است.



لرهس هذاٍم :دستگاُ لادر تِ ثثت در ضثىِ ًثَدُ ٍ یا تٌْا ضثىِ  2Gدر دسترس است.



زرد هذاٍم :لذرت سیگٌال  3G/LTEضؼیف تَدُ یا ػولىرد ضارش خارجی غیرفؼال است.



سثس هذاٍم :لذرت سیگٌال  3G/LTEلَی است.



فیرٍزُای چطوهزىً :رمافسار َّ CarFiآٍی در حال تِرٍزرساًی است.

ً .3شاًگر پیام


چطوهزى سفیذ ( 3دلیمِ اٍل) ٍ سپس تِ طَر هذاٍم سفیذ هاًذى :صٌذٍق دریافت پیام پر ضذُ است.



سفیذ هذاٍم :پیامّای خَاًذُ ًطذُ در صٌذٍق دریافت پیام ٍجَد دارد ٍ یا حافظِ پیامّا پر است.



خاهَشّ :یچ پیام خَاًذُ ًطذُای در صٌذٍق دریافت پیام ٍجَد ًذارد.

 .4پَرت USB
 .5سَکت اتصال برق ٍ 12لتی
 .6هحل قرار دادى هیکرٍ سینکارت
 .7کلیذ راُاًذازی هجذد
ترای ترگرداًذى َّ CarFiآٍی تِ تٌظیوات وارخاًِ ،دووِ راُاًذازی هجذد را فطار دادُ ٍ  1ثاًیِ ًگِ داریذ.
تَجِ :تا ترگرداًذى  CarFiتِ تٌظیوات پیصفرض تواهی تٌظیوات لثلی پان هیضًَذ.
شرٍع بِ کار
هرحلِ :1
هیىرٍسینوارت را ٍارد وٌیذ.

هرحلِ :2
َّ CarFiآٍی را ٍارد سَوت ضارشر سیگار ٍ 21لتی خَدرٍی خَد وٌیذ.
هرحلِ :3
ولیذ رٍضي/خاهَش را فطار دادُ ٍ ًگِ داریذ تا َّ CarFiآٍی رٍضي ضَد .دستگاُ تِ صَرت خَدوار تِ ضثىِ ارائِضذُ
تَسط سینوارت هتصل هیضَد.

هرحلِ :4
رٍی دستگاُ خَد (هاًٌذ تلفي َّضوٌذ ،تثلت ٍ وٌسَل تازی لاتل حول) دًثال ضثىِ ٍایفای تازُ ایجادضذُ تگردیذ .سپس
 SSIDدستگاُ  CarFiرا اًتخاب وردُ ٍ رهس ٍایفای را ٍارد وٌیذ.
تَجِ:


 ٍ SSIDرهس ػثَر پیصفرض ٍایفای هطاتك ضىل زیر رٍی َّ CarFiآٍی درج ضذُ است.



در صَرتی وِ رهس ػثَر جذیذی ترای ٍایفای خَد تؼییي وردُایذ ،رهس جذیذ را ٍارد ًواییذ.

حاال از طریك َّ CarFiآٍی تِ ایٌترًت هتصل ّستیذ.
تَجِ:
چٌاًچِ ظرف هذت  33دلیمِ ّیج دستگاّی تِ  CarFiهتصل ًطَد ،اتصال ایٌترًت آى لطغ هیگردد .در صَرتی وِ ظرف
هذت  1ساػت ّیچ دستگاّی تِ آى هتصل ًگردد ،دستگاُ تِ طَر خَدوار خاهَش هیضَد.
هذیریت َّ CarFiآٍی از طریق برًاهِ کاربردی َّ HiLinkآٍی
هیتَاًیذ تا استفادُ از ترًاهِ وارتردی َّ HiLinkآٍی تواهی اطالػات هاًٌذ ترافیه پیاهه ٍ دیتا را تررسی وٌیذ یا رهس
ػثَر ٍ ٍ SSIDایفای دستگاُ  CarFiخَد را تغییر دّیذ.
داًلَد ترًاهِ وارتردی َّ HiLinkآٍی

تَجِ:

در دستگاُّای اًذرٍیذ ،در صَرتیوِ ترای داًلَد ترًاهِ وارتردی َّ HiLinkآٍی تِ ایٌترًت دسترسی ًذاضتیذ ،ػثارت
 http://192.168.8.1را در لسوت آدرس تار هرٍرگر خَد ٍارد ًواییذ ٍ از طریك دستَرالؼولّای وِ تر رٍی صفحِ ظاّر
هیضَد ،ترًاهِ وارتردی َّ HiLinkآٍی را از فلص هوَری َّ CarFiآٍی داًلَد وٌیذ .الثتِ هوىي است آخریي ًسخِ
ترًاهِ وارتردی َّ HiLinkآٍی را دریافت ًىٌیذ ،اها هیتَاًیذ تِ راحتی آى را از طریك ایٌترًت تِرٍزرساًی وٌیذ.

ًکتِ:
از َّ CarFiآٍی خَد در هحیطی تا تَْیِ هٌاسة استفادُ ًواییذ.
 .2در صَرتی وِ دستگاُ  CarFiضوا تِ درستی وار ًویورد:


 CarFiرا دٍتارُ راُاًذازی وٌیذ.



 CarFiرا تِ تٌظیوات وارخاًِ ترگرداًیذ.



تا فرٍضٌذُ تواس تگیریذ.

 .1جلَگیری از داؽ ضذى :در صَرتی وِ دهای دستگاُ از تازُ هٌاسة ترای واروردى خَد خارج ضَد WiFi ،یا ضارش
خارجی آى غیرفؼال خَاّذ ضذ .تٌاترایي از دستگاُ خَد در تازُ دهای هٌاسة استفادُ ًواییذ.
 .3دستگاُ  CarFiخَد را تِ سَوت ضارشر سیگار ٍ 12لتی خَدرٍ هتصل ًىٌیذ زیرا دچار آسیة خَاّذ ضذ.
 .2ترخی خَدرٍّا ٌّگام رٍضي ضذى تِ طَر خَدوار ضارشر سیگار را خاهَش هیوٌٌذ .در ایي صَرت دستگاُ CarFi
َّآٍی ضوا ًیس خاهَش خَاّذ ضذ .ترای رٍضي وردى هجذد آى ،ولیذ رٍضي/خاهَش را فطار دّیذ.

