ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتای ایران

دفـــــــتــرچـــــه راهنــمـــای
مودم اینترنت  4Gهمراه

 .۱شرح نشانگرها

راهنمای قرار دادن سیمکارت در دستگاه
 .محافظ پشت دستگاه را باز کرده و باتری را اخارج کنید

MF810

راه اندازی مجدد دستگاه
 .بــرای راه انــدازی دوبــاره دســتگاه ،ایــن دکمــه را بــرای مــدت
کوتاهــی (کمتــر از  ۸ثانیــه) فشــار دهیــد.
 .بــرای بازگردانــدن دســتگاه بــه تظیمــات کارخانــه ایــن دکمــه را
فشــار داده و بیشــتر از  ۳ثانیــه نگــه داریــد.

عنوان

معرفی
نشانگر باتری

۱

نشانگر LED

ایرانسـل بزرگتـرین
اپراتور دیتای ایران

سیمکارت را در جای مخصوص خود قرار دهید.

نشانگر وضعیت شبکه
نشانگر وای فای
نشانگر پیامک

۲
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دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

با ما در ارتباط باشید۰۹۳۷ ۷۰۰ ۰۰ ۰۰ :

اﯾﺮاﻧﺴﻞ

 .دکمــه را فشــار داده و بــه مــدت  8ثانیــه نگــه داریــد تــا
دکمه خاموش دســتگاه خاموش/روشــن شــود.
 .بــرای خــارج شــدن از حالــت غیــر فعــال دکمــه را کمتــر
و روشن
از  ۲ثانیــه فشــار دهیــد.

 ۳دکمه WPS

بــرای فعــال کــردن حالــت  WPSدکمــه را فشــار داده و
بــه مــدت  ۳ثانیــه نگــه داریــد.

واسط USB

از طریــق ایــن واســط ،دســتگاه با اســتفاده از کابــل USB
بــه آداپتــور بــرق یــا رایانه/لپتــاپ متصــل میشــود

۴

اﯾﺮاﻧﺴﻞ

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات
با ما در ارتباط باشید۰۹۳۷ ۷۰۰ ۰۰ ۰۰ :

نوع سیمکارت
Nano SIM Card

Micro SIM Card

Standard SIM Card
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حداقل سیستم عامل و مرورگر مورد نیاز

تعریف نمایه ها و عملکرد آنها
نمایش اطالعات مربوط به وضعیت و تنظیمات پیشرفته

عنوان

سیستم عامل

windows

Mac

شرح

نوع شبکه

ویندوز  64XPبیت و  ۳۲بیت ()SP3
ویستا 64بیت و  ۳۲بیت ()SP2
7 ,8,8.1 ,10

سیگنال
شبکه

سیستم عامل نسخه  10.6xو جدیدتر

عنوان
مرورگر

شرح

Internet Explorer
Safari

مرورگر اینترنت  ۸یا باالتر
سافاری  6.0یا باالتر

وضعیت
اتصال

مرورگروب(اینترنتاکسپلورر)راباز کنیدوآدرسآیپیپیشفرضمودمرا
واردنماییدhttp://192.168.1.1:

واسطدستگاهدر مرورگر شماباز میشود.

نام کاربری و رمز عبور پیش فرض  Adminاست

نمایشسیگنال
قطع خدمات
اتصال برقرار است

نکات ایمنی

نــکات ایمنــی زیــر را بــه دقــت مطالعــه فرماییــد تــا نســبت
بــه اســتفاده صحیــح و ایمــن از مــودم بیســیم اطمینــان
حاصــل نماییــد.
در مواقعی که استفاده از دستگاه ممنوع است یا ممکن است

مقررات بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی را رعایت نمایید .هنگامی
که در مجاورت تجهیزات پزشکی قرار دارید مودم را خاموش نمایید.
دستگاه را در هواپیما خاموش کنید .ممکن است دستگاه موجب

اختالل در سیگنالهای کنترل هواپیما شود.

دستگاه را در مجاورت وسایل الکترونیکی با دقت باال خاموش کنید.

اتصال برقرار نیست

رومینگ

رومینگ فعال است

از جداسازی مودم یا وسایل جانبی آن اجتناب ورزید .تنها افراد

پیامک

وضعیت پیامک

وایفای
باتری

وضعیت سیمکارت
تعداد کاربران وایفای
وایفای خاموش است
نمایش میزان شارژ باتری

بــه منظــور جلوگیــری از انفجــار ،فقــط از باتریهــا و شــارژرهای مــورد تاییــد
اســتفاده کنید.
قوانین و مقررات مربوط به استفاده از مودم را رعایت نمایید .به

حریم خصوصی و حقوق قانونی دیگران احترام بگذارید.

موجب اختالل یا خطر شود ،از روشن نمودن آن اجتناب کنید.

مودم ممکن است بر عملکرد وسایل مزبور تأثیر بگذارد.

سیمکارت

دسترسی به رابط کاربری مودم:

GSM, GPRS, EDGE,UMTS, HSDPA, HSPA,HSPA+, DC-HSPA+, LTE
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متخصص میتوانند دستگاه را تعمیر کنند.
از قراردادن مودم یا وسایل جانبی آن در محفظه هایی با میدان
الکترومغناطیسی باال اجتناب ورزید.
از قــراردادن وســایل ذخیــره مغناطیســی در مجــاورت مــودم اجتنــاب
ورزیــد .تشعشــعات ناشــی از مــودم ممکــن اســت باعــث از بیــن رفتــن

اطالعــات ذخیــره شــده در آنهــا شــود.

در محیطهای با دمای باال یا در مجاورت گازهای قابل اشتعال مانند
جایگاه پمپ بنزین از مودم استفاده نکنید.

مودم و وسایل جانبی آن را دور از دسترس اطفال نگهداری

نمایید .مراقب باشید کودکان بدون راهنمایی اقدام به استفاده
از مودم ننمایند.

دوره و شرایط گارانتی مودم
ایــن محصــول دارای یــک ســال گارانتــی از تاریــخ خریــد بــا شــرایط
زیــر اســت:
 .گارانتــی فقــط شــامل دســتگاه اصلــی بــوده و لــوازم جانبــی از
قبیــل آداپتــور ،باتــری و یــا کابــل را تحــت پوشــش قــرار نمیدهــد؛
 .جهــت اســتفاده از گارانتــی و تعویــض مــودم ،تحویــل بســته
کامــل مــودم معیــوب بــه همــراه کلیــه لــوازم جانبــی الزامــی
اســت؛
 .گارانتــی شــامل عیبهــا و نقایصــی کــه بــه دالیــل زیر در دســتگاه
ایجــاد گردنــد ،نمی شــود:
 -1خراشیدگی یا ساییدگی؛
 -2عــدم پیــروی کاربــر نهایــی از دســتورالعملهای شــرکت
ایرانســل بــرای نصــب ،راهانــدازی و نگهــداری از دســتگاه ؛
 -3اهمــال در حمــل یــا اســتفاده نادرســت ،ســهلانگاری ،نصــب
اشــتباه ،بــاز کــردن قطعــات دســتگاه ،نگهــداری و ســرویس
نامناســب محصــول توســط کاربــر نهایــی؛
 -4تغییــر و یــا تعمیــر دســتگاه توســط فــرد یــا افــرادی کــه مــورد
اعتمــاد شــرکت نیســتند؛
 -5قطعــی بــرق ،تغییــر ناگهانــی در ولتــاژ بــرق و یــا وقایــع دیگــری
کــه از کنتــرل شــرکت ایرانســل خــارج اســت.

روشهای خرید بستههای اینترنت
برای مودم:
 .شمارهگیری کد  *۵۵۵#و انتخاب خرید بسته برای دیگران

 .مراجعه به  www.irancell.irبرای خرید آنالین

 .شــمارهگیری کــد دســتوری *۷#از خــط ایرانســل و خریــد بــا اســتفاده از
شــماره کارت بانکــی و رمز دوم

 .مراجعه به وبسایت بانکهای طرف قرارداد ایرانسل

 .از طریــق اپلیکیشــن و یــا نســخه وب ایرانســل مــن بــا مراجعــه بــه
آدرسmy.irancell.ir

دریافت رایگان برنامه از طریقirancell.ir/myirancell :

