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خود را انجام دهید.مودم WiFiربوط به اینترنت و تنظیمات ابتدایی مشما می توانید توسط این راهنما 

مورد نیازموارد -1
.وجود سیم کارتی که اینترنت آن فعال باشد
(در صورت اتصال از طریق کامپیوتر) دارا بودن کارت شبکه بی سیم
 :داشتن یک مرورگر اینترنت فعال (مانندInternet Explorer , Mozila Firefox , Chrome(

طریق کامپیوترانجام تنظیمات از - 2
)TCP/IPتنظیمات شبکه مربوط به کامپیوتر (.1

ــیشIPآدرس  ــودم  پـ ــرض مـ ــان     "192.168.0.1"فـ ــط خودتـ ــد توسـ ــی توانـ ــه مـ ــد کـ ــی باشـ مـ
عوض شود.

رایانــــه شــــما بــــر روي IPبــــراي اتصــــال بــــه مــــودم دقــــت داشــــته باشــــید کــــه  -
"192.168.0.x"بـــراي ؛ تنظـــیم شـــده باشـــد، یـــا بـــه صـــورت اتوماتیـــک تنظـــیم شـــود

Obtain an IP Address"گزینـــه ،IPدر تنظیمـــات مربـــوط بـــه ایـــن کـــار بایـــد 

Automatically"      انتخــاب شــده باشــد کــه در ایــن صــورتIP    رایانــه شــما بــه طــور
.تعیین می شودمودم DHCPخودکار توسط سیستم 

اتصال بی سیم.2
ــه:  ــل           نکت ــودم متص ــه م ــیم ب ــی س ــورت ب ــه ص ــد ب ــدا بای ــودم، ابت ــدیریت م ــفحه م ــه ص ــراي ورود ب ب

ــوط  ــات مربـ ــوید. (اطالعـ ــبکه شـ ــام شـ ــور آنWiFiنـ ــز عبـ ــده ب، پشـــت درو رمـ ــته شـ ــودم نوشـ مـ
است).

کلیک نمایید.کنار ساعت، سمت راست و پایین صفحه ي آیکن بر رو
کلیک نمایید تا لیست تمام شبکه هاي روي آیکنWiFi.نمایش داده شود
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 شت درب ست    نام مودم خود را که پ شده ا شته  ست)    "SSID"(که با عبارت آن نو شده ا شخص  را م
-TP"یــا "_TP-Link_M5250"یــاو"_TP-Link_M5350"معموال بــا (انتخــاب نمــاییــد. 

Link_M5_"نماییدرا کلیک و دکمه )شروع می شود.
 رمزWiFi     شت درب شده پ شته  شده    "Wireless Password"مودم (که با عبارت نو شخص  م

کلیک نمایید.سپس بر روي دکمه را وارد نمایید.است)

 به مودم عالمت بعد از وصل شدنWiFi خواهد شد.یا کامپیوتر به صورت
مربوط به اینترنتتنظیمات.3

بروید."192.168.0.1"آدرس مرور گر اینترنت خود را باز کرده و به

 پسورد را"admin".نماییدکلیک و بر روي دکمه وارد نمایید.
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 منوي"Wizard"را انتخاب نمایید.

) در مرحله اولStart ( کلیک نمایید.دکمه بر روي
) در ایـــن مرحلـــهDial-Up Settings پراتـــور هـــاي تنظیمـــات مربـــوط بـــه ا) شـــما بایـــد

.مختلف را انجام دهید

کلیک کنید.براي این منظور باید بر روي دکمه .1
ــمت .2 ــه ا APNو Profile Nameدر قسـ ــوط بـ ــادیر مربـ ــر  مقـ ــورد نظـ ــور مـ پراتـ

)جلوتر اشاره خواهد شداین مقادیربه را وارد نمایید. (که 

را کلیک نمایید.و سپس دکمه .3

      سه اپراتور شد مودم را براي هر  سه مرحله را باید به ازاي هر اپراتور انجام دهید. مثال اگر قرار با این 
مراحل را انجام دهید.(ایرانسل، رایتل و همراه اول) انجام دهید باید سه بار این

مقادیر اپراتور ها به شرح زیر می باشد:
همراه اولرایتلایرانسل

Irancell-InternetRighTelMCInetProfile Name
mtnirancellRighTelmcinetAPN

*توجه: ممکن اســت این مقادیر توســط اپراتور تغییر یابد. لذا براي اطمینان از درســتی آنها، حتما با
اپراتور خود تماس گرفته یا از سایت مربوط به اپراتور چک نمایید.
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  سمت سه اپراتور را ببینید. Profile Listبعد از اتمام تنظیمات، در ق شان دهنده   باید نام هر که این ن
تنظیمات مربوط به اپراتور ها می باشد.کامل شدن 

     مه یک بر روي دک عد (    با کل له ب Wirelessبه مرح Settings   مات ته و تنظی ) رف
مودم را انجام دهید.WiFiمربوط به 

   نام و رمز دلخواه، براي ید WiFiدر این مرحله  ــ که رمز      مودم را بنویسـ ید  مای Wireless(دقت ن

کلیک نمایید.بر روي دکمه بعد از آن و باشد.)کاراکتر8حداقل باید 

  و صـــبر کنیـــد تـــا ذخیـــره ســـازي     کلیـــک نماییـــد.  بـــر روي دکمـــه
تنظیمــات بــه طــور کامــل انجــام شــود. ممکــن اســت دسترســی شــما بــه مــودم بعــد از            

ذخیره تنظیمات قطع شود که در این صورت باید دوباره به مودم متصل شوید.
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      سیم کارت می باید چراغ ست تنظیمات و وجود اینترنت بر روي  صورت انجام دادن در روي در 
ــود.             ــن شـــ ــفــحــه تــنــظــیــمــات روشـــ ــگــر مــودم و بــاالي صـــ نــمــایشـــ
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موبایلطریق انجام تنظیمات از - 3
سیله    سط موبایل خود می باید ابتدا به و شت درب مودم) به مودم   WiFiبراي انجام تنظیمات مودم تو سط نام و رمز پ (تو

را وارد نمایید."192.168.0.1"وصل شده، سپس در مرورگر موبایل خود آدرس 
را بزنید.Mobileو سپس دکمه وارد نمایید"admin"حال در صفحه پیش رو، نام کاربري و رمز عبور را 

ــورت انتخاب دکمه     *  ــد که          Computerتوجه : در صـ ، همان منوي مربوط به تنظیمات کامپیوتر ظاهر خواهد شـ
انجام تنظیمات توسط کامپیوتر) آورده شد.–2توضیحات آن در قسمت قبل (شماره 

منوي"Dial-up	".را انتخاب نمایید
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.تیک گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید

.حال گزینه هاي دیگري در زیر این گزینه اضافه خواهد شد
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        ــر ــدول زی ــط ج ــه توس ــاال را ب ــویر ب ــده در تص ــخص ش ــاي مش ــارامتر ه ــور    پ ــر اپرات ــه ازاي ه ــد و ب ــل کنی کام
را بزنید.Saveو سپس دکمه )Createبسازید (به وسیله دکمه Profileیک 

همراه اولرایتلایرانسل
Irancell-InternetRighTelMCInetProfile Name

mtnirancellRighTelmcinetAPN
لــذا بــراي اطمینــان از درســتی آنهــا،     *توجــه: ممکــن اســت ایــن مقــادیر توســط اپراتــور تغییــر یابــد.         
حتما با اپراتور خود تماس گرفته یا از سایت مربوط به اپراتور چک نمایید.

حال تنظیمات مربوط به اینترنت مودم کامل شده است.

ــراغ     ــارت مـــی بایـــد چـ ــام دادن درســـت تنظیمـــات و وجـــود اینترنـــت بـــر روي ســـیم کـ در صـــورت انجـ
روي نمایشگر مودم روشن شود.


