
در صورتی که در محل نصب مودم، تلفن نیاز ندارید لطفا مراحل

۱ و ۲ را نـادیده گرفته و کابل تلفن را از پـریز مستقیمـا بـه مودم 

وصل کنید سپس به مرحله ۳ و ۴ مراجعه کنید.

از حالت چشمک زن به حالت ثابت در بیاید.

درگاه            را با استفاده از 

سیم تلفن به گوشی وصل کنید.
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اتصال

در قسمت نوار آدرس مرورگر خود آدرس                    را وارد نما�د. 

  نام کاربری و رمز عبور به صورت پیش فرض           (با حروف کوچک نوشته شود) می باشد.

سپس بر روی کلید         کلیک نما�د  
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تمامی اطالعات در این تصویر به عنوان مثال ذکر شده 

برای

س ١. اگر پنجره ورود ظاهر نشد چه کنم ؟ 

ج ١. از اتصال صحیح مودم خود به رایانه اطمینان حاصل فرما�د.

ج ٢. ممکن است روی کارت شبکه شما      دستی تنظیم شده باشد به صفحه تنظیمات رفته و گزینه 

                                                       را انتخاب نما�د.

ج ٣. مطمئن شوید که آدرس                   را به درستی در مرورگر وارد کرده اید.

ج ٤. مرورگر خود را تغ�ر دهید و مجدد امتحان نما�د.

ج ٥. مودم خود را ریست کنید و مجدد تالش کنید.

ج ٦. کارت شبکه خود را غیر فعال و مجدد فعال نما�د.

س ٢. در صورتی که دسترسی من به اینترنت برقرار نشد چه کنم؟

ج ١. از صحت اتصال کابل شبکه و سیم تلفن اطمینان حاصل فرما�د. 

ج ٢. از طریق آدرس                   وارد صفحه تنظیمات مودم شوید و در صورتی که این صفحه باز شد به 

جواب های زیر مراجعه کنید. در صورتی که امکان دسترسی به این صفحه هم وجود نداشت، تنظیمات کارت 

شبکه رایانه خود را به حالت                                                       تغ�ر دهید.

ج ٣. با شرکت ارائه دهنده سرویس اینترنت خود تماس بگیرید و از صحت اطالعات وارد شده نظیر              

نوع          نام کاربری و رمز عبور سرویس اینترنت اطمینان حاصل فرما�د. در صورتی که اطالعات را نادرست

 وارد نموده اید، آن ها را اصالح کرده و مجددا تالش کنید.

ـه) باز گردانید و با استفاده از راهنما، مجددا تنظیمات را انجام ج ٤. مودم را به تنظیمات اولیه خود (تنظیمات کارخان

 دهید. 

س ٣. چگونه مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانم؟

ج ١. هنگامی که مودم روشن است دکمه        در کنار دستگاه را فشار داده و به مدت ٨ ثانیه نگه دارید تا

تمامی        های روی دستگاه خاموش شده سپس دکمه را رها نما�د.

ج ٢. با مراجعه به صفحه ی                    و منوی            

و انتخاب گزینه                                        می توانید 

مودم خود را به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردانید.

س ٤. در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کردم چه کنم ؟

 رمز عبور مربوط به صفحه تنظیمات 

ج ١. به پرسش و پاسخ س ٣ مراجعه کنید تا مودم را مجدد راه اندازی نما�د . سپس رمز عبور و نام کاربری 

           (با حروف کوچک نوشته شود) را برای نام کاربری و رمز عبور وارد نما�د. 

 رمز عبور مربوط به شبکه بی سیم

ج ٢. در صورتی که رمز عبور پیش فرض شبکه بی سیم را تغ�ر داده اید، با استفاده از یک کابل مودم را به رایانه 

متصل نموده و از طریق مرورگر به صفحه مدیریت مودم رفته و سپس به قسمت                  بی سیم مراجعه 

نموده تا رمز عبور شبکه بی سیم را تغ�ر دهید.

س ٥. در صورتی که چراغ         مربوط به                  ثابت نماند چه کنم ؟

ج ١. قبل از هر چیز لطفا کابل های خود را بررسی نموده و از صحت اتصال آن ها مطمئن شوید. از جمله کابل های

خط تلفن و همچنین آداپتور برق.

ج ٢. مودم خود را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید. (به قسمت سواالت متداول    س٣ مراجعه شود)

ج ٣. اسپلیتر           را جدا نموده و خط تلفن را مستقیما به مودم متصل نما�د سپس مودم را با استفاده از 

راهنمای نصب سریع مجدد راه اندازی نما�د.

ج ٤. لطفا با شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت خود تماس بگیریدتا از برقرار بودن سرویس          خود مطمئن 

شوید.

ج ٥. در صورتی که مشکل برطرف نشده است، لطفا با واحد پشتیبانی ما تماس حاصل فرما�د.
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کلید راه اندازی مجدد          مودم را به مدت ۸ ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید.

سواالت متداول

١. متصل نمودن مودم روتر به رایانه (باسیم و بدون سیم )

٢. راه اندازی مودم با استفاده از مرورگر

LAN1, LAN2, LAN3 LAN4

می توانیـد نصب سریع را از منوی             انتـخـاب کنید. سپس تنظیمـات اینترنت را مطـابق

با اطالعات دریافتی از شرکت ارائه دهنده خـدمـات اینترنت         خود تکمیل نمـا�ـد و سپس

روی         کلیک نمـا�د در ایـن قسمت به عنوان مثـال مـا از نوع اتصـال               

برای راه اندازی استفاده می کنیم.
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تمامی اطالعات در این تصویر به عنوان مثال ذکر شده 

(RST)
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