ایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه در کشور

مدل MF910

نشانگرها
هنگامی که دستگاه روشن است ،نمایه های ذیل در صفحه نمایش دستگاه دیده می شوند:

شرح

آیکون
قدرت آنتن دهی شبکه.

4G/3G

ایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه در کشور
دسترسی به اینترنت از طریق شبکه وای  -فای
دســتگاه شــما از طریــق وای-فــای و اتصال به دســتگاه هــای ( WLANماننــد دســتگاه Wi-Fi Hotspot
یــا روتــر بــی ســیم) قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت را دارد .توجــه کنیــد کــه دســتگاه  WLANبایــد از قبــل
بــه اینترنــت وصل باشــد.

توجه:

دستگاه شما و دستگاه  WLANباید در زیرشبکه های متفاوتی باشند.

نمایــه نــوع شــبکه  3Gیــا  4Gبــا توجــه بــه شــبكه اتصــال در
صفحــه نمایــش دیــده مــی شــوند.
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روش های استفاده از مودم

استفاده از وای  -فای مودم

 .1دستگاه را روشن کنید.
 .2در بخــش جســتجوی شــبکه هــای وای فــای  SSIDمــودم را انتخــاب نماییــد و ســپس روی
 Connectکلیــک کنیــد.
 .3سپس رمزعبور را وارد نمایید.

توجه:

نــام شــبکه وای فــای ( )SSIDپیشــفرض و رمزعبــور بــر روی برچســب ،در پشــت دســتگاه
وجــود دارد.
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شرح واسط کاربری
مرورگـــر را بـــاز کنیـــد و آدرس IP http://192.168.1.1را وارد نماییــد .تـــا واســـط کاربــری مـــودم در
مرورگـــر شـما بـاز شـود.

توجه:

چنانچــــه پــــس از وارد کــــردن آدرس IP
موفــق بــه بازکــردن واســط نــرم افــزار
مــــودم نشــــدید ،روی نمایــــه میانبــــر در
صفحــــه  Desktopدوبــار کلیــک کنیــد تــا
آدرس  IPدر واســط کاربــری بــاز شــود.

استفاده از کابل USB

شبکه فعال است.
یک یا چند پیام جدید دارید.
شکل باال صرف ًا جهت اطالع شما می باشد.
1.1درپوش سیم کارت
2.2دکمه WPS
3.3دکمه خاموش و روشن
4.4صفحه نمایش
5.5درگاه  / USBشارژر
6.6محل اتصال آنتن AUX
7.7محل اتصال آنتن اصلی

چند نکته:

• دکمــه خامــوش و روشــن را بــه مــدت  10تــا  15ثانیــه نگــه داریــد تــا دســتگاه را
خامــوش و مجــدد ًا روشــن نماییــد.
• در صورتــی کــه شــارژ باتــری بســیار پاییــن باشــد ،امــکان روشــن کــردن دســتگاه
در حــال شــارژ شــدن وجــود نــدارد .در ایــن حالــت ،حــدود  20تــا  30دقیقــه بعــد از
شــارژ دســتگاه را روشــن کنیــد .اگــر بعــد از شــارژ کامــل ،دســتگاه همچنــان روشــن
نمــی شــود ،بــه مرکــز خدمــات مشــتريان ایرانســل مراجعــه نماییــد.
• باتــری داخلــی دســتگاه کــه قابلیــت شــارژ را مجــدد دارد خودتــان تعویــض
نکنیــد ،زیــرا باتــری تنهــا توســط ارائــه کننــده خدمــات مجــاز ایــن شــرکت قابــل
تعویــض مــی باشــد.

وضعيت وای  -فای و تعداد کاربران متصل به دستگاه.
میزان باتری

مراحلنصب

دسترســی بــه اینترنــت از دو طریــق ممکــن اســت و امــکان جســتجو در آن را بــرای چنــد
کاربــر بــه طورهــم زمــان فراهــم مــی کنــد .شــکل ذیــل صرفــ ًا جهــت اطــاع شــما مــی باشــد.

دسترسی به اینترنت از طریق شبکه4G

اتصــال شــما بــه شــبکه اینترنــت بــا اســتفاده از ســیم کارت نســل چهــارم ایرانســل ()USIM
امکان پذیر است.

بــه منظــور تغییــر پارامترهــای دســتگاه پــس از ورود بــه صفحه تنظیمــات مــودم الزم اســت در صفحه
زیــر  Log Inکنیــد کــه شناســه کاربــری رمزعبــور پیــش فــرض  adminاســت.

نصب دستگاه
 .1درپوش سیم کارت را باز کنید.

توجه:

ایــن درپــوش را بــه آرامــی بــاز کنیــد زیــرا بــه دســتگاه متصــل
اســت.

 .2ســیم کارت ( یــا  )USIMرا در شــیار مربوطــه قراردهیــد .تصویــر زیــر طریقــه صحیــح قــراردادن
ســیم کارت ( یــا )USIMرا نشــان مــی دهــد .هنگامیکه ســیم کارت ( یــا  )USIMدر جای صحیح خود
قــرار گرفــت صــدای تیک شــنیده میشــود.

توجه:

ایــن دســتگاه از ســیم کارت میکرو/نانــو و
یــا هــر ســیم کارت غیراســتاندارد دیگــری
پشــتیبانی نمــی کنــد .به منظــور جلوگیری
از آســیب بــه دســتگاه از ســیم کارت هــای
مذکــور اســتفاده نکنیــد.
 .3در پوش سیم کارت ( یا  )USIMرا ببندید.

دسترسیبهاینترنت

 .4جهــت تغییــر  SSIDو رمــز عبــور بــه
قســمت  Main SSIDمراجعــه کنیــد.

وضعیت 4G

پــس از اتصــال مــودم بــه رایانــه ،امــکان دسترســی بــه اینترنــت در هــر دو وضعیــت خــودکار
یــا دســتی وجــود دارد .وضعیــت خــودکار بــه عنــوان پیــش فــرض انتخــاب شــده اســت.

وضعیت
خودکار
دستی

کاربر در وضعيت رومينگ است.

 .1با استفاده از کابل  USBقادر خواهید بود مودم را به رایانه مورد نظر متصل کنید.
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عملکرد

دستگاه به طور خودکار به اینترنت متصل است و می توانید از طریق
کالینت از اینترنت استفاده کنید.

 .1به صفحه تنظیمات مودم وارد شوید.
 .2مسیر زیر را انتخاب نماییدWAN >NET Mode > Manual > Apply :
 .3سپس با انتخاب  Homeبر روی  Connectیا  Disconnectکلیک کنید.

وضعیت اتصال به شبكه

بــه منظــور دسترســی بــه تنظیمــات شــبکه الزم اســت بــه قســمت  Wan>Net Searchمراجعــه
شــود .در ایــن صفحــه مــی توانیــد حالــت مــورد نظــر بــرای اتصــال بــه شــبکه را انتخــاب
نماییــد.
• حالت شبكه :حالت های مختلف شبکه به ترتیب عبارتند از:
حالت خودکار ،فقط  ،2Gفقط  3Gو فقط 4G
• رومینگ :می توانید رومینگ را روشن یا خاموش نمایید.
• حالــت اتصــال :مــی توانیــد حالــت اتصــال خــودکار یــا دســتی را بــرای اتصــال بــه شــبکه
انتخــاب کنیــد.

تنظیماتسریع
 .2دســتگاه را روشــن کنیــد .سیســتم عامــل ســخت افــزار جدیــد را شناســایی کــرده و مراحل نصب
بــه طــور خــودکار پایــان مــی یابند.

تنظیمــات مربــوط بــه اتصــال مــودم بــه صــورت پیــش فــرض در مــودم وارد شــده اســت
ولــی در صــورت نیــاز مــی توانیــد از مســیر زیــر جهــت انجــام تنظیمــات اقــدام کنیــد.

توجه:

چنانچــه نصــب بــه طــور خــودکار در سیســتم شــروع نشــد ،مــی توانیــد برنامــه را بــه صــورت

دســتی از قســمت My computerیــا This PCاجــرا کنیــد.

Wan>APN Profile
APN: mtnirancell
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پیام کوتاه:

بــه منظــور اســتفاده از ســرویس پیــام کوتــاه الزم اســت از منــوی بــاالی صفحــه  SMSرا انتخــاب
نمایید.
تنظیمــات مربــوط بــه شــماره مرکــز پیامــک :ایــن مــودم مــی توانــد بــه صــورت خــودکار شـــماره
مرکز پیامک را از روی سـیم کارت شـما شناسـایی کنـد .مـی توانیـد ایـن تنظیمـات را بـه صـورت
دسـتی نیـز تغییـر دهیـد .بـرای اطالع بیشـتر
در رابطــه بــا شـــماره مرکــز پیامــک بــا مرکــز
تمــاس ایرانســل ،ارتبــاط برقــرار کنیــد.

کدهای دستوری:

یکــی از قابلیــت هــای ایــن مــودم ،پشــتیبانی از کدهــای دســتوری ایرانســل اســت کــه این مشــخصه
باعــث مــی شــود کــه در هنــگام نیــاز بــه اطــاع از باقــی مانــده حســاب کاربــری ،بارگــذاری
کارت شــارژ ،خریــد بســته افزایــش از
*555#مشــترک بــدون نیــاز بــه خــارج
نمــودن ســیم کارت از مــودم اقــدام بــه
انجــام تمــام فعالیــت هــای بــاال نمایــد.

خدمات ایرانسل:

در ایــن قســمت لیســتی از خدمات ایرانســل
کــه بــه مشــترکین ارائــه مــی شــود آورده
شــده اســت .بــا اســتفاده از ایــن صفحــه
مشــترک مــی توانــد تنهــا بــا یــک کلیــک بــه
قســمت مــورد نظــر در وب ســایت ارجــاع
داده شــود.

استفاده ازدستگاه

وضعیت اینترنت وای-فای

 .1به صفحه تنظیمات وارد شوید.
 .2مسیر Wi-Fi>Basicرا انتخاب نمایید.
 .3گزینه  Wi-Fi Switchرا تنظیم کرده و سپس روی  Applyکلیک کنید.

توجه:

طبــق شــکل رو بــه رو گزینــه Enable
را بــرای  Wi-Fi Switchانتخــاب کنیــد.

• فقــط از وســایل جانبــی اصلــی و یــا مجــاز دســتگاه اســتفاده کنیــد .اســتفاده از وســایل جانبــی
غيرمجــاز بــر عملكــرد دســتگاه تأثیــر گذاشــته و مقــررات کشــور در خصــوص پایانــه هــای
مخابراتــی را نقــض مــی نمایــد.
• از اســتفاده در نزدیکــی و یــا داخــل ســازه هــا یــا بناهــای فلــزی کــه مــوج هــای الکترومغناطیســی
ســاطع مــی کننــد اجتنــاب کنیــد ،زیــرا دریافــت ســیگنال هــای شــبکه را دچــار اختــال مــی کنــد.
• دستگاه ضد آب نیست .دستگاه را همواره در محل سایه ،خنک و خشک نگه دارید.
• از دســتگاه بالفاصلــه بعــد از یــک تغییــر دمــای ناگهانــی اســتفاده نکنیــد .در ایــن شــرایط امکان
ایجــاد رطوبــت در داخــل و خــارج دســتگاه وجــود دارد بنابرایــن از آن تــا زمانــی کــه کامـ ًا خشــک
شــود اســتفاده نکنید.
• دســتگاه را بــا احتیــاط حمــل کنیــد .از انداختــن ،خــم کــردن و ضربــه بــه دســتگاه خــودداری
کنیــد ،زیــرا امــکان آســیب بــه دســتگاه وجــود دارد.
• تنها افراد متخصص باید قطعات دستگاه را باز کرده و آن را تعمیر کنند.
• دمــای بیــن  10-درجــه ســانتیگراد و  45+درجــه ســانتیگراد و میــزان رطوبــت بیــن  %5تــا %95
بــرای دســتگاه مناســب اســت.
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اخطارها و نکات مهم

نکاتی قابل توجه صاحب دستگاه
در صورتیکه دستگاه به طور مناسب محافظت نشود ،برخی لوازم الکترونیکی مانند سیستم
الکترونیکی و لوازم نقلیه ممکن است در اثر مجاورت با این دستگاه دچار اختالل الکترومغناطیسی
شوند .در صورت نیاز پیش از استفاده از این دستگاه با سازنده آن مشورت کنید.
• عملکرد دستگاه ممکن است با دستگاه های پزشکی مانند سمعک و دستگاه تنظيم ضربان قلب
ایجاد اختالل کند .زمانی که دستگاه روشن است همواره آن را  20سانتیمتر از دستگاه های
پزشکی مذکور دور نگهدارید .در صورت لزوم دستگاه را خاموش کنید .در صورت نیاز پیش
از استفاده از این دستگاه با سازنده دستگاه های پزشکی مذکور و پزشک خود مشورت نمایید.
• هنگام استفاده از این دستگاه ها در جایگاه های سوخت ،بیمارستان ها ،انبارهای نفتی،
تولیدکننده مواد شیمیایی و کلیه مکان هایی که امکان تاثیر پذیری از شبکه وای-فای را دارا
می باشند به عالئم هشدار دهنده توجه کنید.
• دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
• هنگامیکه دستگاه در حال کار است ،بخش های فلزی آن (ورودی آنتن ها) را لمس نکنید ،زیرا
دمایی باالتر از دیگر سطوح مودم دارد.

گارانتی یکساله

• گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی بوده و لوازم جانبی از قبیل آداپتور ،کابل و باتری را
تحت پوشش قرار نمی دهد.
• جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم  ،تحویل بسته کامل مودم معیوب به همراه کلیه
لوازم جانبی الزامی می باشد.
• جهت اطالع از نحوه استفاده از گارانتی تعویض مودم  ،لطفا با مرکز خدمات پس از فروش
شرکت ایرانسل به شماره  09377000000تماس حاصل کنید.
• این گارانتی شامل عیب ها و نقایصی که به دالیل ذیل در دستگاه ایجاد شوند نیست:
 .1خراشیدگی یا ساییدگی.
 .2کاربر نهایی از دستورالعمل های شرکت ایرانسل برای نصب ،راه اندازی و نگهداری
دستگاه پیروی نکرده باشد.
 .3اهمال در حمل یا استفاده نادرست ،سهل انگاری ،نصب اشتباه ،بازکردن قطعات دستگاه،
نگهداری و سرویس نامناسب محصول توسط کاربر نهایی شامل گارانتی نیست.
 .4تغییر و یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد این شرکت نیست.
 .5قطعی برق ،تغییر ناگهانی در ولتاژ برق ،آتش سوزی ،سیل ،تصادف و فعالیت افراد ثالث
و یا وقایع دیگری که از کنترل شرکت ایرانسل خارج است.
 .6استفاده از محصوالت اشخاص ثالث و یا استفاده همزمان از محصوالت آنها و در
شرایطی که آن نقایص ناشی از استفاده این دستگاه به همراه آن محصوالت باشد.
 .7هرگونه آسیب دیگری که خارج از استفاده معمول دستگاه به آن وارد شده باشد.
تحت شرایط فوق الذکر کاربر نهایی حق استرداد محصول و یا دريافت استرداد وجه پرداختی
را ندارد.

ایـرانسـل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین اینترنت همراه در کشور
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حدود تعهدات

هیچگونه مسئولیتی در قبال ازدست دادن سود یا هرگونه خسارت غیرمستقیم ،خاص ،جانبی
یا تبعی در نتیجه ،ناشی از استفاده از این محصول متوجه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
نیست و صرف نظر از اینکه این شرکت نسبت به آسیب های احتمالی بدون قید تحدید شامل
ازدست دادن سود ،اختالل در کسب وکار ،هزینه سرمایه ،هزينه محصوالت یا امکانات جايگزين
یا هزینه های ازکارافتادگی آگاهی داشته است.

ایجاد ارتباط بین
دستگاه شما و
کامپیوتر از طریق
کابل  USBمقدور
نیست.

ایجاد ارتباط بین
مودم شما و رایانه
از طریق وای -فای
مقدور نیست.

رایانه متصل به
دستگاه به اینترنت
دسترسی ندارد.

• نرم افزار را نصب کنید.
• چنانچه درایور دستگاه غیرعادی است ،نرم افزار را
مجدد ًا نصب نمایید ،در این صورت ابتدا باید نرم افزار
نصب شده را حذف کنید.

• از فعال بودن اینترنت وای-فای اطمینان حاصل کنید.
• لیست شبکه ها را بازآوری کرده و  SSIDصحیح را
انتخاب کنید.
• آدرس  IPرا بازبینی کرده و نسبت به دریافت خودکار
آدرس  IPتوسط رایانه اطمینان حاصل کنید.
• رمز صحیح شبکه (رمزعبور وای-فای) را پس از ایجاد
ارتباط کالینت به دستگاه وارد کنید.
• از وجود سیم کارت ( )USIMدر دستگاه اطمینان حاصل
نمایید.
• مکان خود را برای یافتن محلی با سیگنال بهتر تغییر دهید.
• تنظیمات مربوط به وضعیت ارتباط به  WANرا بازبینی کنید.
• با تأمین کننده خدمات تماس گرفته و تنظیمات  APNرا
تأییدکنید.

• از اتصال دستگاه  WLANبه اینترنت اطمینان حاصل
مودم در وضعیت AP
کنید.
به اینترنت دسترسی
• نسبت به اینکه دستگاه شما و دستگاه  WLANدر زیر
ندارد.
شبکه های متفاوتی است اطمینان حاصل کنید.
مراجعه به صفحه
تنظیمات مودم
امکانپذیرنیست.

آدرس صحیح را وارد نمایید .آدرس پیش فرض
•
 http://192.168. 1.1است.
• فقط از یک آداپتور شبکه در کامپیوتر خود استفاده کنید.
• از پروکسی سرور استفاده نکنید.

• برای رمزعبور اتصال به وای-فای برچسب روی دستگاه
را مشاهده کنید.
• دکمه  WPSرا فشار دهید ،سپس رمزعبور  SSIDو اتصال
نکاتی درباره رمزعبور
به وای-فای بر روی صفحه نشان داده شده است.
• چنانچه رمزعبور را فراموش کردید ،باید دستگاه را به
تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید.

اطالعات حقوقی
کلیه حقوق برای ایرانسل محفوظ است.
هیچ یک از بخش های این سند بدون اجازه کتبی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل قابل استخراج،
تکثیر ،ترجمه و یا استفاده به هر نحوی یا به هر شکلی اعم از الکترونیکی و یا دستی شامل
رونوشت و میکروفیلم نیست.
نکته:
از این دستگاه در مکان های بسته و اماکنی که اتالف گرما در آن نامناسب است استفاده نکنید.
استفاده طوالنی مدت از این دستگاه در مکان های مذکور ممکن است منجر به ایجاد گرمای شدید
و در نتیجه باالرفتن دمای محیط شده و در این شرایط برای حفظ امنیت شما دستگاه ممکن است
به طور خودکار خاموش شود .در صورت بروز این مشکل دستگاه را پیش از روشن کردن و
استفاده مجدد در مکانی که دارای تهویه مناسب است ،خنک کنید.

شما می توانید به یکی از روش های ذیل کمک دریافت نمایید:
• به  www.Irancell.irمراجعه کنید.
• با خط ارتباط ویژه خدمات به شماره  09377000000تماس حاصل نمایید.

