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 تدابير ايمنیهشدار و  1
را خريداری کرده ايد از شما  EchoLife HG521 Home Gatewayمدل   ADSLمودمز اينکه ا

 ). نام برده می شودHG521 به عنوان اين مودماز اين به بعد از (متشکريم 
به کار جريان استفاده از دستگاه آنها را مطالعه کرده و در اهداف ايمنی، اين تدابير ايمنی را با دقت در جهت 

  .بريد

شود شامل خود مودم و متعلقات آن است، مگر آنکه خالف  دستگاه مودمی که در اينجا به آن اشاره می
  .آن تصريح شود

 شرايط الزم
اشياء ديگر  و مواظب باشيد با هنگام نگهداری، حمل و نقل و کار با دستگاه آن را خشک نگه داريد 

 .برخورد نکند
          ، برای کمک يا تعمير با مرکز بروز هر گونه نقصدر صورت . قطعات دستگاه را باز يا جدا نکنيد 

 .مجاز تماس بگيريدپشتيبانی 
، هيچ سازمان يا شخصی مجاز به ايجاد هر گونه تغيير در ساختار، ايمنی و قبلی کتبی موافقتبدون  

 .عملکرد دستگاه نمی باشد
 حقوق قانونی ساير افراد را رعايت کنيد و بهمربوطه و مقررات   استفاده از دستگاه، کليه قوانينهنگام 

 .احترام بگذاريد

 شرايط زيست محيطی
قبل از آنکه کابلهای مودم را وصل يا جدا کنيد، کار با دستگاه را متوقف کرده، و سپس آن را از برق جدا  

 .در هنگام وصل يا جدا کردن کابلها مطمئن شويد دستانتان خشک است. کنيد
 .يا شمع دور نگه داريدبخاری بيل دستگاه را از منابع گرما يا آتش از ق 
يخچال  يا دستگاه را از وسايل خانگی دارای ميدان مغناطيسی قوی يا ميدان الکتريکی، از قبيل مايکروويو 

 .دور نگه داريد
 .دستگاه را روی يک سطح ثابت قرار دهيد 
تقيم نور خورشيد دستگاه را در معرض تابش مس. با تهويه مناسب قرار دهيدخنک و دستگاه را در مکانی  

 . درجه سانتيگراد استفاده کنيد40 تا 0 از دستگاه در محيطی با دمای بين بين .قرار ندهيد
 سانتی متری 10برای خروج گرما، حداقل يک فضای . را مسدود کنددستگاه منافذ هيچ شيئی اجازه ندهيد  

 .را در چهار طرف و قسمت باالی دستگاه خالی بگذاريد
در صورت ورود آب يا هر شی . را بر روی دستگاه قرار ندهيد) يل شمع يا بطری آباز قب(هيچ شيئی  

خارجی به دستگاه بالفاصله کار با دستگاه را متوقف کرده، آن را خاموش کرده، و تمام کابلهای دستگاه را 
 .های مجاز تماس بگيريد قطع کنيد، و سپس با يکی از نمايندگی
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 خاموش کرده، و سپس تمام کابلهای آن را جدا کنيد تا در اثر وقوع  رعد در هنگام رعد و برق، دستگاه را 
 .و برق آسيبی به دستگاه وارد نشود

 

 )Wireless(های بيسيم  های الزم برای استفاده از دستگاه پيشگيری
 . سانتيمتر از کليه افراد ايجاد شود20های اين دستگاه بايستی نصب شود تا فاصلۀ جداسازی حداقل  آنتن 
در اماکنی که استفاده از دستگاههای بيسيم ممنوع است يا ممکن است باعث تداخل يا خطر شود، از اين  

 .دستگاه استفاده نکنيد
امواج راديويی توليد شده توسط اين دستگاه ممکن است باعث اختالل در عملکرد دستگاههای الکترونيک  

لکترونيک پزشکی با شرکت سازندۀ آن تماس در صورت استفاده از هر يک از دستگاههای ا. پزشکی شود
 .های استفاده از اين دستگاه مطلع شويد بگيريد تا از محدوديت

 .وارد نکنيد) CCU(يا بخش قلب ) ICU(های ويژه  اين دستگاه را به اتاق عمل، بخش مراقبت 
 

 استفاده از دستگاه در محل نگهداری مواد قابل اشتعال و منفجره
به عنوان . شود استفاده نکنيد هايی که مواد قابل اشتعال يا مواد منفجره نگهداری می حلاز اين دستگاه در م 

 در غير اين صورت احتمال وقوع آتش سوزی يا انفجار . يا پااليشگاهمثال، در پمپ بنزين، انبار روغن
 .ستفاده کنيدهای ارائه شده در قالب متن يا اشکال راهنما ا عالوه بر اين، از دستورالعمل. وجود دارد

 .های گاز قابل اشتعال يا مواد منفجره در يک جعبه قرار ندهيد اين دستگاه را با مايعات و کپسول 

 

 لوازم جانبی
 در غير اين صورت .تنها از لوازم جانبی ارائه شده يا مورد تأييد شرکت سازنده دستگاه مودم استفاده کنيد 

د، گارانتی دستگاه يا قوانين و مقررات مربوط به ممکن است عملکرد دستگاه تحت تأثير قرار بگير
 .ديدگی شود آسيبهای مخابراتی ممکن است لغو شود، يا اينکه ممکن است باعث  مودم

در غير اين صورت ممکن است . در صورتی که سيم آداپتور دستگاه آسيب ديده است از آن استفاده نکنيد 
 .باعث برق گرفتگی يا آتش سوزی شود

 .با مشخصات ذکر شده بر روی بدنۀ دستگاه مودم همخوانی داردآداپتور مشخصات مطمئن شويد  
 همخوانی IEC60950-1/EN60950-1 در 2.5های بند  مطمئن شويد مشخصات آداپتور با ويژگی 

 .داشته و بر اساس استانداردهای ملی يا محلی مورد آزمايش و تأييد قرار گرفته است

 

 ايمنی کودکان
در غير اين صورت ممکن است کودکان . را از دسترس کودکان دور نگه داريدجانبی آن لوازم و دستگاه  

، يا اينکه ممکن است قطعات کوچک دستگاه را ببلعند، که ممکن به دستگاه و لوازم جانبی آن آسيب برسانند
 .شوداست باعث خفگی 
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 نگهداری
همه کابل های متصل سپس  از برق بکشيد و اگر برای مدت طوالنی از دستگاه استفاده نمی کنيد، آداپتور را 

 .جدا کنيدبه دستگاه را 
آن را خاموش  يا بويی از دستگاه خارج شد، فوراً کار با دستگاه را متوقف کنيد، ی غيرعادیاگر دود، صدا 

ی  با مرکز پشتيبان، و سپسر کابل ها را از دستگاه جدا کنيدآداپتور را از برق کشيده، آداپتور و سايکرده و 
 .مجاز تماس بگيريد

در غير اينصورت، ممکن است .  و بيش از حد آنها را خم نکنيد را نکشيدها آن، عبور نکنيدها از روی کابل 
 .کابل آسيب ببيند که منجر به اختالل در عملکرد دستگاه می شود

های  م کابلپيش از تميز کردن دستگاه، کار با آن را متوقف کرده، دستگاه را خاموش کنيد، و سپس تما 
 .متصل به دستگاه را جدا کنيد

کننده  های پاک از محلول. برای تميز کردن بدنۀ دستگاه از يک تکه پارچۀ تميز، نرم، و خشک استفاده کنيد 
 .های تميز کننده برای تميز کردن بدنۀ دستگاه استفاده نکنيد يا اسپری
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  زيستحفاظت محيط
نشانگر اين است )  های ارائه شده به همراه دستگاهو باتری(وجود اين عالمت بر روی دستگاه 

اين دستگاه يا باتری ها را نبايد مانند . که نبايد آنها را به همراه زباله های خانگی دور ريخت
بايد پس از تمام شدن عمر مفيد ) و باتری ها(دستگاه . زباله های شهری تفکيک نشده دور انداخت
  .دای بازيافت يا از بين بردن صحيح فرستاده شونآنها به يک مرکز جمع آوری مجاز بر

برای کسب اطالعات بيشتر درباره بازيافت دستگاه يا باتری ها، لطفًا با شهرداری منطقه خود، 
بخش خدمات از بين بردن زباله های خانگی يا فروشگاهی که اين دستگاه را از آنجا خريداری 

 .کرده ايد تماس بگيريد
ی زباله تجهيزات الکتريکی و الکترونيک"گاه با پيروی از مصوبه اتحاديه اروپا با عنوان از بين بردن اين دست

)WEEE"( دليل جدا کردن زباله تجهيزات الکتريکی و الکترونيکی. می باشد (WEEE)  و باتری ها از ساير
 هر به خاطر ها زباله ها، به حداقل رساندن زيان های ناخواسته زيست محيطی و تأثير بر روی سالمت انسان

  .گونه ماده خطرناک موجود می باشد
 

  REACHبيانيه
 برای کسب اطالعات بيشتر .همخوانی دارد) EC/1907/2006قانون ( REACHقانون ين دستگاه با ا

 آدرس اينترنتی، به REACHهمخوانی دستگاه با قانون درباره 
www.huaweidevice.com/certificationاطالعات آخرين  شود برای کسب توصيه می.  مراجعه کنيد

 .مراجعه کنيداين آدرس اينترنتی به طور مرتب به 
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  مودماتصال کابل ها و شروع به کارنحوه  2

 اتصال سادهنحوه  2.1
، برای اتصال نداريداز تلفن استفاده  نيازی به برای دسترسی به شبکه استفاده می شود و فقطاگر خط تلفن شما 

 .کنيداستفاده راهنما ن مرجع کابل ها از شکل زير به عنوا

1

3

POWER

LAN

RESE T
ADSL

2

 
 

   آداپتور برق1  کامپيوتر2   پريز تلفن روی ديوار3 

 کنيد،  استفاده میHG521مودم ) Wireless(اگر برای دسترسی به شبکه از قابليت شبکه بيسيم 
  .ها را وصل کنيد نيازی نيست کابل
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  به خط تلفن مورد استفادهتلفندستگاه اتصال يک نحوه  2.2
 استفاده می شود، برای اتصال یتلفندسترسی به شبکه و هم برای برقراری تماس برای هم تلفن شما خط اگر 

 .استفاده کنيدراهنما کابل ها از شکل زير به عنوان مرجع 

##
##

##
##

##
##

1

3 4

POWER

LAN

RESET
ADSL

5PHONE

LINE MODEM

2

 
 

  آداپتور برق1   کامپيوتر2   پريز تلفن روی ديوار3 

  نويزگير 4   تلفن 5  
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 ط تلفن مورد استفاده به ختلفندستگاه اتصال چند نحوه  2.3
همچنين دريافت و  و یتلفنبرقراری تماس های ، برای دسترسی به شبکهبه طور همزمان تلفن شما خط اگر 

 .استفاده کنيدراهنما نمابر استفاده می شود، برای اتصال کابل ها از شکل زير به عنوان مرجع ارسال 

##
##

##
##

##
##

1

3

4

POWER

LAN

RESET
ADSL

5

PHONE

LINE MODEM

2

7
4

4

6

8

7

7

5 6

 
 

  آداپتور برق1    کامپيوتر2   نويزگير3   تلفن4 
  پريز تلفن روی ديوار T  5 رابط 6  ميکروفيلتر 7   نمابر 8 
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  مودمشروع به کارنحوه  2.4
 .را فشار دهيد HG521  دکمه روشن و خاموش روی،HG521 برای روشن کردن

که  می دهد چشمک می زند و نشان) حداکثر تا سه دقيقه (ADSL، نشانگر HG521پس از روشن کردن 
HG521  پس از آن، نشانگر . استاط با مرکز برقراری ارتبدر حالADSLنشانگر .  روشن می شود
Power  ارتباط  و نشان می دهد که می شودنيز روشنHG521  استبا مرکز برقرار. 
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 تنظيم پارامترهای دسترسی به شبکه 3
، می توانيد هر يک از روش های زير را کامپيوترو  HG521 بر روی) پيکربندی(تنظيمات الزم با انجام 

 : انتخاب کنيدشبکهاستفاده از ای بر
 ی تلفنیدسترسی به شبکه از طريق نرم افزار شماره گير 

 PPPشده در  هيتعب HG521 
 کامپيوتردر PPP  دسترسی به شبکه از طريق نرم افزار شماره گيری تلفنی 

 ی تلفنیدسترسی به شبکه از طريق نرم افزار شماره گير 3.1
 PPPه شده در يتعب HG521 

به صورت خودکار   HG521در صورت انتخاب اين روش برای دسترسی به شبکه، پس از راه اندازی،
پس از روشن کردن کامپيوتر می توانيد به شبکه دسترسی . شروع به تنظيم اتصال شماره گيری تلفنی می نمايد

عمليات های انجام شماره گيری تلفنی يا ی کامپيوتر برای بر رونرم افزار خاصی به نصب نيازی . پيدا کنيد
وتر جهت دسترسی به شبکه، يو آامپ HG521 برای پيکربندی. نيستشماره گيری تلفنی روی کامپيوتر 

  :دنبال کنيدزير را مراحل 
 . وارد شويدWebتحت  )تنظيمات (به صفحه پيکربندی  :1مرحله 

 در نوار آدرس، آدرس. جرا کنيدرا ا Internet Explorer ،کامپيوتردر  .1
.1.1.168192://http ديرا وارد کرده و آل Enter ديرا بزن. 

دکمۀ   عبور را وارد کرده و سپس رویکلمه و یدر کادر گفتگوی نمايش داده شده، نام کاربر .2
OK کليک کنيد. 

 تأييد شد، کلمه عبورپس از اينکه . می باشد admin عبور کلمههم  و ینام کاربرهم به صورت پيش فرض، 
 .دسترسی پيدا کنيد Webتحت می توانيد به صفحه پيکربندی 

 :HG521 تعبيه شده در PPPنحوه فعال نمودن قابليت استفاده از   :2مرحله 

 . برويدBasic > WANدر درخت سمت چپ صفحه تنظيمات اينترنتی به آدرس  .1

 .د کليک کنيNewبر روی  .2

 . را انتخاب کنيدEnable  گزينهWAN Connectionاز نوار کشويی  .3

در شرکت ارائه دهنده خدمات  را که VCI و VPI مقادير VPI/VCIهای  در بخش .4

 .اختيارتان قرار داده است وارد کنيد

 . را انتخاب کنيدInternet گزينهService Listاز نوار کشويی  .5

 . را انتخاب کنيد Route گزينهConnection Modeاز نوار کشويی  .6

 . را انتخاب کنيدPPPoE  گزينهConnection Typeبرای  .7
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 . را انتخاب کنيدEnable  گزينهNATاز نوار کشويی  .8

کلمۀ و ) Username(، نام کاربری Password و Usernameهای  در بخش .9

در اختيارتان قرار داده است شرکت ارائه دهنده خدمات را که ) Password(عبوری  

 .رد کنيد، و تنظيمات پيش فرض ساير پارامترها را تغيير ندهيدوا

 . کليک کنيدSubmitبرای ذخيره تنظيمات بر روی  .10

کنيد، با فرض   برای اتصال به شبکه استفاده میPPPفوق، در صورتی که از ارتباط  تنظيمات انجام از پس
 .ديدتوانيد به شبکه متصل گر  کاربری و کلمه عبور میهصحيح بودن شناس

مودم يا انواع ديگر پيکربندی بستگی به شرکت ارائه دهنده ) تنظيمات(الزم به ذکر است اين نوع پيکربندی 
  .باشد خدمات انتخابی توسط شما دارد، اما نوع عمومی آن نمونه ذکر شده در باال می

می کرديد، روشن خود رامودم  که بعد دفعه.  تنها در مرتبه اول الزامی استمودمبر روی  انجام تنظيمات فوق
  .تنظيمی به شبکه متصل گرديد گونه هيچ انجام بدون توانيد

 دسترسی به شبکه از طريق نرم افزار شماره گيری تلفنی 3.2
 PPP کامپيوتردر 

کامپيوتر  بر رویدر صورت انتخاب اين روش برای دسترسی به شبکه، بايد نرم افزار شماره گيری تلفنی را 
عمليات های کامپيوتر عالوه بر اين، بايد هر بار پس از راه اندازی . نماييد) تنظيم( نصب کرده و پيکربندی

جهت دسترسی کامپيوتر و  HG521 برای پيکربندی .انجام دهيدکامپيوتر مربوط به شماره گيری تلفنی را در 
 :دنبال کنيدزير را مراحل به شبکه، 
 .تنظيم کنيد Bridge را روی HG521 حالت کاری .1 مرحله
، به مراحل فعالسازی عملکرد شماره گيری تلفنی توضيح داده شده در  انجام اين کارجزئياتمشاهده برای 
 ی تلفنیدسترسی به شبکه از طريق نرم افزار شماره گير"  3.1  بخش

 PPPه شده در يتعب HG521" باز شوندهکشويیاز کادر  .مراجعه کنيد  Connection type  گزينه
Bridge انتخاب کنيد را.  
 .نصب کرده و پيکربندی نماييدکامپيوتر را در  PPP نرم افزار شماره گيری تلفنی .2 مرحله

برای . از قبل نصب شده است یکامپيوتر  هایسيستم عاملبر روی برخی  PPPنرم افزار شماره گيری تلفنی 
 ):Windows XP سيستم عامل ،برای مثال(زير عمل کنيد به روش يجاد يک اتصال شماره گيری تلفنی، ا

1. Start > All Programs > Accessories > Communications > 
Network Connections  را انتخاب کنيد. 

کليک کنيد تا  Create a new connection رویبر  Network Tasks در .2
 .کليک کنيد Next و سپس روینمايش داده شود   New Connection Wizardپنجره

3.  Connect to the Internet را انتخاب کرده و سپس روی Next کليک کنيد. 
4.  Set up my connection manually را انتخاب کرده و سپس روی Next  کليک

 .کنيد
5. Connect using a broadband connection that requires a user 

name and password را انتخاب کرده و سپس روی Next کليک کنيد. 
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بر وارد کرده و سپس  ISP Name  قسمتاتصال شماره گيری تلفنی را در) دلخواه(نام  .6
 .کليک کنيد Next روی

7. Anyone's use )قابل استفاده برای تمام کاربران (يا My use only ) قابل استفاده
 .کليک کنيد Next رویبر ه و سپس را انتخاب کرد) فقط برای کاربر فعلی

و مورد استفاده برای شرکت ارائه دهنده خدمات  عبور ارائه شده توسط کلمه و ینام کاربر .8
 .کليک کنيد Next اتصال شماره گيری تلفنی را وارد کرده و سپس روی

9. Add a shortcut to this connection to my desktop  را انتخاب کرده و
 .کليک کنيد Finish رویبر سپس 

نمايش داده ) Desktopصفحه (صفحه آغازين ويندوز مربوط به اتصال شماره گيری تلفنی روی ) آيکون(نماد 
  .می شود

به پس از ايجاد اتصال . فقط در مرتبه اول الزامی است فوقعمليات های شبکه، انجام به برای ايجاد اتصال 
مربوطه دو بار کليک کنيد ) آيکون(ری تلفنی روی نماد شبکه، جهت دسترسی به شبکه، برای اتصال شماره گي

 .کليک نماييد Connect رویبر و سپس در کادر گفتگوی نمايش داده شده 
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  Wirelessاتصال شبکه  ) تنظيم (یکربندينحوه پ 4
 Wirelessتوانيد با استفاده از يک اتصال   باشد میWirelessدر صورتی که کامپيوتر شما مجهز به گيرنده 

  . وصل کنيدHG521مپيوتر خود را به مودم کا

های مختلف با  شرکت Wirelessهای  های نصب درايور گيرنده افزار و روش های نصب سخت روش
جهت اطالع از جزئيات، راهنمای نصب ارائه شده توسط شرکت فروشنده گيرنده . کند يکديگر فرق می

Wirelessعه فرماييد را مطال.  
توانيد  می. را بر روی کامپيوتر خود تنظيم کنيد Wirelessاتصال شبکه بايستی  Wireless هپس از نصب گيرند
در اختيار شما قرار گرفته است اتصال شبکه  Wirelessافزاری که به همراه گيرنده  با استفاده از نرم

Wirelessدر صورت استفاده از سيستم عامل .  کنيد را تنظيمWindows XPافزار  از نرمتوانيد با استفاده   می
را تنظيم  Wireless تعبيه شده است نيز اتصال شبکه Windows XPکه در سيستم عامل  Wirelessتنظيم 
  .کنيد

 را به عنوان مثال Windows XPسيستم عامل ( به ترتيب زير عمل کنيد Wirelessجهت تنظيم اتصال شبکه 
  ):گيريم در نظر می

  . شويدبه صفحه تنظيمات اينترنتی وارد  1مرحله 

 Internetدر کامپيوتر خود برنامه  .1 Explorerدر نوار آدرس تايپ کنيد .  را اجرا کنيد

.1.1.168192://http و سپس کليد Enterرا فشار دهيد . 

را ) Password( عبور کلمهو ) User Name(شود نام کاربری  در صفحه گفتگويی که باز می .2

 . کليک کنيدOKده، سپس بر روی وارد کر

  . استadmin عبور کلمهبه صورت پيش فرض هم نام کاربری و هم 
  . را تعيين کنيدHG521 و رمز دسترسی مودم Wirelessنام شبکه   2مرحله 

کنترل دسترسی ( و رمز دسترسی به ترتيب زير عمل کنيد Wirelessجهت تعيين نام شبکه 
)Authentication ( نوعWPA-PSK گيريم را به عنوان مثال در نظر می:(  

 . برويدBasic > WLAN > WLANدر درخت سمت چپ صفحه پيکربندی، به آدرس  .1

 . را انتخاب کنيدEnable WLANگزينه  .2

 . را انتخاب کنيدSSID1 گزينه SSID indexاز کادر ليست کشويی  .3

 . تايپ کنيدWireless يک نام برای شبکه SSIDدر کادر متنی  .4

 . را انتخاب کنيدSSID کادر Enableگزينه  .5

 . را انتخاب کنيدWPA-PSK گزينه Securityاز کادر ليست کشويی  .6
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 . يک رمز دسترسی وارد کنيدWPA pre-shared key در کادر متنی .7

 . را انتخاب کنيدAES گزينه WPA encryptionاز کادر ليست کشويی  .8

 . کليک کنيدSubmitبرای ذخيره تنظيمات روی  .9

  .Windows XP تعبيه شده در سيستم عامل Wirelessال سازی سرويس تنظيم فع  3مرحله 
 را انتخاب Manage ه کليک راست کرده و از منوی ميانبر گزينMy Computerبر روی  .1

 .کنيد
 Computer Management به اين آدرس برويد Computer Management هدر پنجر .2

(Local) > Services and Applications > Services. 
 Computer Managementهای نمايش داده شده در قاب سمت راست پنجره  از ليست سرويس .3

 کليک راست کرده، و سپس از منوی ميانبر گزينه Wireless Zero Configurationبر روی 
Propertiesرا انتخاب کنيد . 

 Wireless Zero Configuration Properties (Local Computer)در کادر گفتگوی  .4
در صورتی که اينطور .  است يا خيرStarted در وضعيت Service statusررسی کنيد که آيا ب

 . کليک کنيدStartنيست بر روی دکمه 
 Computerسپس، پنجره .  کليک کنيد تا کادر گفتگو بسته شودOKبر روی گزينه  .5

Managementرا ببنديد .  
  . تنظيم کنيدرا بر روی کامپيوتر خود Wirelessاتصال شبکه   4مرحله 
 < Start > All Programs > Accessories > Communicationsبه اين آدرس برويد  .1

Network Connections. 
 کليک Wireless Network Connection بر روی Network Connectionsدر پنجره  .2

ينه راست کنيد تا منوی ميانبر به نمايش دربيايد، و سپس از منوی ميانبر نمايش داده شده گز
Propertiesرا انتخاب کنيد . 

 Wireless گزينه Wireless Network Connection Propertiesدر کادر گفتگوی  .3
Networksرا انتخاب کنيد . 

 را انتخاب Use Windows to configure my wireless network settings گزينه .4
 .کنيد

 . کليک کنيدView Wireless Networks بر روی .5
 را انتخاب کنيد، و سپس در قسمت پايين گوشه سمت 2مرحله تنظيم شده در  Wirelessشبکه  .6

 . کليک کنيدConnectراست پنجره بر روی 
 را وارد کرده، سپس بر 2در کادر گفتگوی نمايش داده شده رمز دسترسی تعيين شده در مرحله  .7

 . کليک کنيدConnectروی 
های   در ليست شبکهWirelessآيکون شبکه  بر روی Connectedپس از تأييد رمز دسترسی، عبارت 

Wirelessدهد کامپيوتر شما از طريق اتصال  شود، که نشان می  ظاهر میWireless به مودم HG521 وصل 
  .شده است
 . را ببنديدWireless Network Connectionکادر گفتگوی  .8
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  کليکOK بر روی Wireless Network Connection Properties در کادر گفتگوی .9
  .کنيد

 HG521 ) تنظيم (یکربنديپ 5

 صفحه به ورود یبرا استفاده مورد ريمد عبور کلمه رييتغ 5.1
 Webتحت  یکربنديپ

به داليل امنيتی يا برای به خاطر سپاری راحت کلمه عبور، می توانيد پس از ورود به صفحه پيکربندی تحت 
Webکلمه عبور مدير را تغيير دهيد . 

 :زير عمل کنيدرتيب به تبرای تغيير کلمه عبور، 
 .وارد شويد Webبه صفحه پيکربندی تحت  .1 مرحله
 برويد تا صفحه مديريت سيستم به Maintenance > Account در درخت پيمايش به آدرس .2 مرحله

 .نمايش دربيايد
 . را انتخاب کنيدAdmin گزينه User nameاز کادر کشويی بازشونده  .3 مرحله
جديد را در کادر کلمه عبور . رد کنيد واCurrent Password فعلی را در کادر متنیکلمه عبور  .4 مرحله

سپس کلمه عبور جديد را يک بار ديگر در کادر متنی .  وارد کنيدNew Passwordمتنی 
Confirm Passwordوارد کنيد تا تأييد شود . 

 . تا تغييرات ذخيره شودکليک کنيد Submit رویبر  .5 مرحله
صفحه فعلی به صفحه ورود به پيکربندی کار از به طور خودپس از اينکه تغيير کلمه عبور با موفقيت انجام شد، 

، کلمه عبور جديد را وارد کرده و سپس Webبرای ورود به صفحه پيکربندی تحت . شويد نتقل میم Webتحت 
 .کليک کنيد  OK روی

 با توانيد می بياوريد، خاطر به را شده داده تغيير کلمه عبوريا  و یکاربر در صورتی که نتوانستيد نام
 بدنه دستگاه مودم، و نگه داشتن آن برای حداقل شش ثانيه، تعبيه شده روی ،RESET دکمه فشردن
 شده استفاده کلمه عبور و کاربر نام صورت، اين در. کنيد بازيابی را HG521 فرض پيش تنظيمات
با اين وجود،  .شود می بازيابی فرض پيش مقادير به Webپيکربندی تحت  صفحه به ورود برای

. رود ايد از بين می زيابی تنظيمات پيش فرض، تغييراتی که در تنظيمات اعمال کردهپس از با
 . احتياط کنيدقابليتبنابراين، در استفاده از اين 

  Wirelessفعال سازی يا غيرفعال سازی قابليت شبکه  5.2
  . فعال شده است يا خيرWirelessدهد که آيا قابليت شبکه   نشان میWLANنشانگر 

برای اين .  را فعال يا غيرفعال کنيدWirelessقابليت شبکه  Webصفحه پيکربندی تحت  با استفاده از توانيد می
  :منظور به ترتيب زير عمل کنيد

 .وارد شويد Webبه صفحه پيکربندی تحت  .1 مرحله
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 . برويدBasic > WLAN > WLAN در درخت پيمايش سمت چپ به آدرس .2 مرحله
گزينه و يا . فعال شود Wireless شبکه  را انتخاب کنيد تا قابليتEnable WLANگزينه  .3 مرحله

Enable WLAN را انتخاب نکنيد تا قابليت شبکه Wirelessفعال باشد غير. 
 . تا تغييرات ذخيره شودکليک کنيد Submit رویبر  .4 مرحله

  

  شبکه و رمز دسترسی به Wirelessتغيير نام شبکه  5.3
کنترل دسترسی (نيد  به ترتيب زير عمل کWirelessجهت تغيير نام و رمز دسترسی به شبکه 

)Authentication ( نوعWPA-PSKگيريم  را به عنوان مثال در نظر می:(  
 .وارد شويد Webبه صفحه پيکربندی تحت  .1 مرحله
 . برويدBasic > WLAN > WLANدر درخت سمت چپ صفحه پيکربندی، به آدرس  .2 مرحله
 . تايپ کنيدWireless يک نام برای شبکه SSIDدر کادر متنی  .3 مرحله
 . را انتخاب کنيدWPA-PSK گزينه Security از کادر ليست کشويی .4 مرحله
 . يک رمز دسترسی وارد کنيدWPA pre-shared keyدر کادر متنی  .5 مرحله
 . را انتخاب کنيدAES گزينه WPA encryptionاز کادر ليست کشويی  .6 مرحله
  . تا تغييرات ذخيره شودکليک کنيد Submit رویبر  .7 مرحله

  مورد استفاده برای ورود به صفحه پيکربندیIP آدرس رييتغ 5.4
 Webتحت 

را به راحتی به خاطر بسپاريد، می توانيد پس از ورود  ورود به صفحه پيکربندی  IP برای اينکه بتوانيد آدرس
  .را تغيير دهيد IP آدرساين ، Webبه صفحه پيکربندی تحت 

  :زير عمل کنيدبه روش ، IP برای تغيير آدرس
 Basic > LAN > DHCP به آدرسدر درخت پيمايش  LAN  برای نمايش صفحه تنظيمات .1 مرحله

 .برويد
، Subnet Mask سپس در قسمت .وارد کنيدجديد  IP آدرسيک  IP Address در کادر متنی .2 مرحله

Subnet Maskمورد نظر را وارد کنيد . 
 .د تا تغييرات ذخيره شودکليک کني Submit رویبر  .3 مرحله

 Internet ، بايدWebحت با موفقيت انجام شد، برای ورود به صفحه پيکربندی ت IP پس از اينکه تغيير آدرس
Explorer  را راه اندازی کرده و آدرس IP مطمئن شويد که آدرس. جديد را در نوار آدرس وارد نماييد IP 

تا کامپيوتر بتواند به صفحه دارند  شبکه قرار Subnetدر يک  HG521 مربوط به IP آدرسو کامپيوتر 
  . دسترسی پيدا کندWebپيکربندی تحت 
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 فرض شيپ ماتيتنظ یابيباز 5.5
 که در پشت مودم تعبيه شده است خيلی سريع تنظيمات پيش فرض مودم RESETتوانيد با فشار دادن دکمه  می

HG521پس از روشن شدن مودم برای بازيابی تنظيمات پيش فرض، .  را بازيابی کنيدHG521  دکمه
RESET وانيد با استفاده از صفحه ت همچنين، می. را حداقل شش ثانيه نگه داشته، سپس دکمه را رها کنيد

برای بازيابی تنظيمات پيش فرض .  را بازيابی کنيدHG521مودم  تنظيمات پيش فرض Webپيکربندی تحت 
  : به روش زير عمل کنيدWebاز طريق صفحه پيکربندی تحت 

ش به اين آدرس برويد تا صفحه به صفحه پيکربندی تحت وب وارد شده، سپس در درخت پيماي .1 مرحله
 .Maintenance > Device :نمايش داده شود) reboot(مجدد اندازی  راه

 .را انتخاب کنيد Resetگزينه  .2 مرحله
 .کليک کنيد Restore Default Settings رویبر  .3 مرحله
با وارد کردن . شويد منتقل میبه صفحه ورود پيش رو صفحه به طور خودکار از ، فوقعمليات های انجام پس از 

 . وارد شويدWeb می توانيد به صفحه پيکربندی تحت ،می باشد admin  هر دو که، و کلمه عبورینام کاربر
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  متداول سواالت 6
  توان تنظيمات پيش فرض مودم را خيلی سريع بازيابی کرد؟ چطور می

که در پشت مودم را  RESETدکمه  HG521پس از روشن شدن مودم برای بازيابی تنظيمات پيش فرض، 
  . ته، سپس دکمه را رها کنيدحداقل شش ثانيه نگه داشتعبيه شده است 

 ؟بايستی چکار کرد، مودماز طريق دسترسی به اينترنت در صورت امکان پذير نبودن 

 . روشن است يا خيرمودمروشن و خاموش ) چراغ(بررسی کنيد که آيا نشانگر  .1 مرحله
 : زير انجام دهيدبه ترتيبدر صورتی که نشانگر روشن و خاموش، خاموش است، بررسی های بيشتر را 

 .استروشن مودم  مطمئن شويد .1
با شرايط توضيح داده شده بر روی پريز و برق ورودی دارد برق پريز  مطمئن شويد .2

، برای مثال، اگر ولتاژ برق نوسان دارداگر ولتاژ .داردمطابقت مودم برچسب آداپتور برق 
ژ به سطح نرمال ولتاابتدا صبر کنيد . استفاده نکنيدمودم بسيار باال يا بسيار پايين است، از 

 .کنيداستفاده مودم سپس از برگردد، 
 .وصل شده استپريز به طور صحيح از طريق آداپتور برق به مطمئن شويد مودم  .3

.مجاز تماس بگيريدپشتيبانی کز ا مری ازدر صورتی که نشانگر روشن و خاموش هنوز خاموش است، با يک
 ADSL پس بررسی کنيد که آيا نشانگرس. ، حدود سه دقيقه صبر کنيدمودمپس از روشن کردن  .2 مرحله

 . روشن است يا خيرمودم
:زير انجام دهيدبه ترتيب زند، بررسی های بيشتر را می  طوالنی چشمک یبرای مدت ADSL اگر نشانگر

به اتصال بين خط . استخطوط تلفن به طور صحيح وصل شده اتصاالت که مطمئن شويد  .1
 .کنيدتوجه خوب  نويزگيرتلفن و 

يا خطوط تلفن دور از وسايل الکتريکی که ميدان های قوی مودم که کابل های يد مطمئن شو .2
تلفن را های   در صورت نياز، سيم.مغناطيسی يا الکتريکی ايجاد می کنند قرار داشته باشند

 .تعويض کنيد
 شرکت ارائه دهنده خدمات، با ماند  و به طور ثابت روشن نمیچشمک می زندهمچنان  ADSL اگر نشانگر
 .تماس بگيريد

 . روشن است يا خيرمودم LAN بررسی کنيد که آيا نشانگر .3 مرحله
 : زير انجام دهيدبه ترتيبخاموش است، بررسی های بيشتر را  LAN در صورتی که نشانگر

 .است) Enabled(کامپيوتر فعال ) Network Adapter(شبکه کارت مطمئن شويد که  .1
 .استر به طور صحيح وصل شده  و کامپيوتمودممطمئن شويد که کابل شبکه بين  .2
کابل در صورت لزوم  يا ، وکنيدمجددًا وصل کرده و سپس از درگاه آن جدا کابل شبکه را  .3

 .کنيدشبکه را تعويض 
 .مجاز تماس بگيريدپشتيبانی کز ا مری ازهنوز خاموش است، با يک LAN در صورتی که نشانگر

 .نصب شده است يا خيرشبکه به طور صحيح کارت بررسی کنيد که آيا درايور  .4 مرحله
برای بررسی اينکه آيا . است Windows XP  که دارایی را در نظر بگيريد کامپيوتر،مثالبه عنوان 

 :زير عمل کنيدبه ترتيب شبکه نصب شده است يا خير، کارت درايور 
را  Manage کليک راست کرده و My Computer ، رویDesktopصفحه در  .1

 .انتخاب کنيد



 

18 

را Computer Management  ، Device Manager پنجرهدر درخت پيمايِش .2
 .انتخاب کنيد

، برای مشاهده  Computer Managementدر پنجره کوچک سمت راست پنجره .3
 .کليک کنيد Network adapters رویکامپيوتر شبکه کارت اطالعات درباره 

در کنار نماد (!) عالمت تعجب يا ) ?( يا در صورتی که عالمت سؤال ه باشد يافت نشد ایشبکههيچ کارت اگر 
. شبکه به طور صحيح نصب نشده استکارت که درايور متوجه می شويد باشد، ه شبکه نمايش داده شدکارت 
 .شبکه کامپيوتر را مجددًا نصب کنيدکارت ، درايور صورتدر اين 
وارد را درست  PPP  تلفنیو کلمه عبور نرم افزار شماره گيریکاربری نام مطمئن شويد  .5 مرحله

 .ايد کرده
  .ه می شودارائشما به شرکت ارائه دهنده خدمات و کلمه عبور توسط کاربری نام 

برای شماره گرفتن  PPP  تلفنیاز نرم افزار شماره گيریبا موفقيت بررسی کنيد که آيا می توانيد  .6 مرحله
 .استفاده کنيد يا خير

استفاده کنيد، گرفتن برای شماره  PPP  تلفنیاز نرم افزار شماره گيریبا موفقيت در صورتی که نمی توانيد 
 :زير انجام دهيدبه ترتيب بررسی های بيشتر را 

پس از . را خاموش کنيدمودم را متوقف کرده و سپس  PPP  تلفنینرم افزار شماره گيری .1
ی برا PPP  تلفنیاز نرم افزار شماره گيریمجددًا را روشن کرده و مودم پنج دقيقه، 

 .گيری استفاده کنيد شماره
 .را بازيابی کنيدمودم تنظيمات پيش فرض  .2

 .تماس بگيريدشرکت ارائه دهنده خدمات ، با شما حل نشدمشکل در صورتی که 
شده تنظيم مرورگر وب به طور صحيح ) Proxy Server(کسی وبررسی کنيد که آيا سرور پر .7 مرحله

ی با ترکامپيوبر روی  نصب شده Internet Explorerنرم افزار  ،برای مثال. است يا خير
کسی وبرای بررسی اينکه آيا سرور پر .را در نظر بگيريد Windows XPسيستم عامل 

 :زير عمل کنيدبه ترتيب شده است يا خير، تنظيم مرورگر وب به طور صحيح 
1. Internet Explorer  را راه اندازی کنيد. 
2.  Tools > Internet Options را انتخاب کنيد. 
 .کليک کنيد Connections ، روی زبانهInternet Options در کادر گفتگوی .3
 LAN Settings ، رویLocal Area Network (LAN) settings  در کادر گروه .4

 .کليک کنيد
 Local Area Network مربوط به کادر گفتگویProxy server در کادر گروه .5

(LAN) Settingsدقت کنيد که کادر بررسی ،Use a proxy server for your 
LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections) 

 . باشدنشدهانتخاب 
 

 سعی کنيد به چند وب سايت ديگر ،دسترسی دارد يا خيربه شبکه  مودمبرای بررسی اينکه آيا  .8 مرحله
 .وارد شويد

 تماس ، با ارائه دهنده خدمات شبکهوارد شودهنوز نمی تواند به وب سايت های ديگر مودم در صورتی که 
  .بگيريد

خاموش و روشن و پس از را باز کرد، صفحات وب  نمی تواناوقات اغلب در جريان استفاده از اينترنت، اگر 
 ؟کار کردچبايستی  ،می شوندکردن مودم اين صفحات باز 

به خط تلفن وصل نويزگير و دستگاه های ديگر مانند تلفن يا نمابر از طريق مودم که مطمئن شويد  .1 مرحله
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 .ندشده ا
 به توضيحات مربوطه در دفترچه راهنما نويزگيرجزئيات بيشتر در مورد نحوه نصب کسب  به منظور

 .مراجعه کنيد
 . تلفن به طور صحيح وصل شده باشدهای  سيمدقت کنيد که .2 مرحله

 .، پايداری اتصال شبکه تحت تأثير قرار می گيردباشدتلفن به طور صحيح وصل نشده های  سيماگر 
دور از وسايل شما و کامپيوتر مودم دقت کنيد که . تر خود را بررسی کنيدو کامپيومحل مودم  .3 مرحله

الکتريکی مانند مايکروويو، يخچال يا تلفن های بی سيم که ميدان مغناطيسی يا الکتريکی قوی 
 .ايجاد می کنند قرار داشته باشند

  .که مشکل برطرف نشد، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگيريد صورتی در

 WLAN يا اينکه اتصال  به اينترنت دسترسی پيدا کندWLANتواند از طريق اتصال  اوقات مودم نمیگاهی 
 ؟توان کرد مواقع چکار میدر اين . ناپايدار است

دور از وسايل شما و کامپيوتر مودم دقت کنيد که . و کامپيوتر خود را بررسی کنيدمحل مودم  .1 مرحله
 های بی سيم که ميدان مغناطيسی يا الکتريکی قوی الکتريکی مانند مايکروويو، يخچال يا تلفن

 .ايجاد می کنند قرار داشته باشند
 .مودم خود را در محيطی باز قرار بدهيد .2 مرحله

تواند از موانع عبور کند، ولی اگر اين امواج از موانع بيش از حدی مانند ديوارهای  هرچند امواج راديويی می
 .يابد  کاهش میWLANيی سيمانی يا چوبی عبور کند قدرت امواج راديو

 .کامپيوتر خود را در نزديکی دستگاه مودم قرار بدهيد .3 مرحله
 .کند پيدا می کاهش WLANاگر کامپيوتر شما از دستگاه مودم دور باشد، تأثير 

 .دستگاه مودم و کامپيوتر خود را در جهت ديگری قرار بدهيد .4 مرحله
 .ستفاده نکنيد اWLANدر زمان رعد و برق از دستگاه مودم خود برای دسترسی به  .5 مرحله

 

يا تماس های تلفنی و آرا پايين می آورد مکالمات تلفنی ، آيا دسترسی به اينترنت کيفيت مودمپس از نصب 
 ؟می شودسرعت دسترسی به اينترنت باعث کاهش 

 FDMفن آوری  از اطالعاتیبرای جدا کردن سيگنال های صوتی از سيگنال های مودم . خير
(Frequency Division Multiplexing)  اگرچه دو نوع سيگنال از . استفاده می کندنويزگير و فن آوری

بنابراين، . صورت می گيردآنها توسط باندهای فرکانس مختلف انتقال طريق يک خط تلفن منتقل می شود، اما 
کنيد رار  تماس تلفنی برق همهمزمانبه طور ، می توانيد نتيجهدر . با يکديگر تداخل ندارنداين دو نوع سيگنال 

يا سرعت دسترسی به اينترنت و يابد ببه اينترنت دسترسی داشته باشيد، بدون اينکه کيفيت تماس کاهش هم و 
 .پايين بيايد
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 ضميمه 7

 نشانگرهای مودم 7.1
 

 نشانگر تيوضع شرح
HG521روشن . روشن است 
HG521خاموش . خاموش است 

POWER 

HG521  در حال برقراری ارتباط با مرکز
 .است

 ر حال چشمک زدند

.استبا مرکز برقرار شده  HG521ارتباط   روشن
 خاموش .با مرکز برقرار نيست HG521ارتباط 

ADSL 

• HG521  در حال فعاليت در
 .است routingحالت 

 تنظيم شده WANاتصال  •
 .است

  .انتقال داده در جريان است •

 در حال چشمک زدن

• HG521  در حال فعاليت در
 .است routingحالت 

 تنظيم شده WANاتصال  •
 .است

ای در جريان  انتقال هيچ داده •
  .نيست

 روشن

• HG521  در حال فعاليت در
 bridge يا routingحالت 
 .است

 تنظيم نشده WANاتصال  •
 .است

  

 خاموش

Internet 

ورودی شبکه در از طريق انتقال اطالعات 
 .استجريان 

 در حال چشمک زدن

 روشن .ده است شورودی شبکه برقراراتصال 
 خاموش . نشده استورودی شبکه برقراراتصال 

LAN  
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 نشانگر تيوضع شرح
فعال  wirelessقابليت شبکه  •

 .شده است
انتقال اطالعات از طريق  •

WLANدر جريان است . 

 در حال چشمک زدن

فعال  wirelessقابليت شبکه  •
 .شده است

انتقال اطالعات از طريق  •
WLANدر جريان نيست . 

 روشن

.فعال شده است غيرwirelessقابليت شبکه   خاموش

WLAN 

 ها دکمه و ها ورودی 7.2
 

 دکمه/ورودی شرح

 POWER .شود  استفاده میآداپتور برقبرای اتصال 

 LAN .برای اتصال به ورودی شبکه روی کامپيوتر استفاده می شود

می توانيد تنظيمات و نگه داشتن آن برای مدت بيش از شش ثانيه با فشردن اين دکمه 
 .را بازيابی کنيدپيش فرض 

از بين می تنظيمات انجام شده توسط شما پس از بازيابی تنظيمات پيش فرض، : توجه
 .بنابراين، با احتياط از اين عملکرد استفاده کنيد. رود

RESET 

 ADSL . استفاده می شودنويزگيرروی ) مودم (MODEMبرای اتصال به ورودی 

استفاده  HG521 اموش کردندکمه روشن و خاموش است و برای روشن يا خ
  .شود می

 فرض شيپ ماتيتنظ 7.3
 

 پارامتر تنظيم
 LAN  ورودی IP آدرس 192.168.1.1

255.255.255.0 Subnet mask ورودی LAN 

admin  تحت ) تنظيمات(نام کاربری که برای ورود به صفحه پيکربندیWeb مورد 
 استفاده قرار می گيرد

admin تحت ) تنظيمات(د به صفحه پيکربندی برای وروکه  یکلمه عبورWeb مورد 
 قرار می گيرداستفاده 
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  DHCP سرورقابليت  فعال

 Wirelessقابليت شبکه  فعال

 

 یفن مشخصات 7.4
 

 مورد مشخصات
5V DC, 1A  برق منبع HG521  

 مصرف برق وات 5< 

 تگاهکار دسدمای محيط برای  ) درجه فارنهايت104 تا 32 ( درجه سانتيگراد40تا   0

 کار دستگاهمحيط برای نسبی رطوبت   غير تراکمی درصد،95تا درصد  5

 )ارتفاع× عرض × طول (بعاد ا  ميلی متر90.3×  ميلی متر 40.4× ميلی متر  118.4

 وزن  گرم115در حدود 

ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A 
ITU G.994.1 (G.hs) 

ANSI T1.413 Issue 2 

 ADSL استانداردهای

ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A استاندارد  ADSL2  

ITU G.992.5 Annex A استاندارد  ADSL2+ 

802.11b, 802.11g, 802.11n (2.4GHz)   استانداردWLAN  

 اردهااستاند

  مگابيت در ثانيه8: حداکثر سرعت دريافت 
  کيلو بيت در ثانيه896: حداکثر سرعت ارسال 

G.dmt 
T1.413 

  مگابيت در ثانيه24:حداکثر سرعت دريافت 
  کيلو بيت در ثانيه1024: حداکثر سرعت ارسال 

G.992.5 (ADSL2+) 

انتقال سرعت 
DSL 



 

23 

 مورد مشخصات
1 Mbit/s, 2 Mbit/s, 5.5 Mbit/s, and 11 Mbit/s 802.11b 
6 Mbit/s, 12 Mbit/s, 18 Mbit/s, 24 Mbit/s, 36 
Mbit/s, 48 Mbit/s, and 54 Mbit/s 

802.11g  

 Transmission rate: 6 Mbit/s, 6.5 Mbit/s, 
13 Mbit/s, 13.5 Mbit/s, 19.5 Mbit/s, 26 
Mbit/s, 27 Mbit/s, 39 Mbit/s, 40.5 Mbit/s, 
52 Mbit/s, 54 Mbit/s, 58.5 Mbit/s, 65 
Mbit/s, 81 Mbit/s, 108 Mbit/s, 121.5 
Mbit/s and 135 Mbit/s 

 Reception rate: 6 Mbit/s, 6.5 Mbit/s, 13 
Mbit/s, 13.5 Mbit/s, 19.5 Mbit/s, 26 
Mbit/s, 27 Mbit/s, 39 Mbit/s, 40.5 Mbit/s, 
52 Mbit/s, 54 Mbit/s, 58.5 Mbit/s, 65 
Mbit/s, 78 Mbit/s, 81 Mbit/s, 104 Mbit/s, 
108 Mbit/s, 117 Mbit/s, 121.5 Mbit/s, 130 
Mbit/s, 135 Mbit/s, 162 Mbit/s, 216 
Mbit/s, 243 Mbit/s, 270 Mbit/s and 300 
Mbit/s 

802.11n  

سرعت انتقال 
Wireless 
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