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• Хэрэглэгчийн нэр (username) эсвэл нууц үг (password) буруу.
• Хэрэглэгчийн интернэт үйлчилгээний хугацаа дууссан болон зарим тохиолдолд

Error 691 алдаа заана.

Алдаа заах нөхцөлүүд:

Error 691 

Авах арга хэмжээ:

• Хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээ шалгах (Том, жижиг үсэг, тоо ялгаатай байдаг)
• Хэрэглэгчийн интернэтэд холбогдох эрхийг өөр хэрэглэгчид өгсөн бол 2222, 1800-

2222 /бусад сүлжээнээс/ дугаарт холбогдож солиулна.
• Төлбөр тооцоо хийгдээгүйн улмаас хандалтын эрх түр хаагдсан тохиолдолд

идэвхгүй болдог тул 2222, 1800-2222 /бусад сүлжээнээс/ дугаарт холбогдож
шалгуулан инженерээс зөвөлгөө авах боломжтой.

Windows XP

Windows  7 & Vista



Алдаа заах нөхцөлүүд:

• Компьютерийн сүлжээний карт идэвхгүй үед Error 651, 769 алдаа заана.
/Хэрэглэгчийн сүлжээний карт хаалттай, дутуу танигдсан, холболтын алдаа заасан
зэргээс шалтгаалан дээрх алдаа гардаг./

Error 651 & 769

Windows XP

Windows  7 & Vista

Авах арга хэмжээ:

• Сүлжээний картаа нээлттэй байгаа эсэхийг шалгах
• Сүлжээний картаа дутуу танигдсан байгаа эсэхийг шалгах
• Шинээр холболт үүсгэж үзнэ.
• Дээрх тохиргоотой холбоотой заавар мэдээллийг 2222, 1800-2222 /бусад

сүлжээнээс/ дугаарт холбогдож инженерээс зөвөлгөө авах боломжтой.



• Start → All Programs→ Accessories → Communication → Network Connections - руу 
ороод Local Area Connection дээр хулганы баруун товчоо даран Enable гэж 
сонгоно.

Сүлжээний карт идэвхжүүлэх

Windows XP үйлдлийн систем дээр

• Start → Control Penal → Network and internet Connections → Network Connections
-руу ороод Local Area Connection дээр хулганы баруун товчоо даран Enable гэж
сонгоно.

Windows Vista үйлдлийн систем дээр

• Start → Control Penal → Network and Sharing Center → Change adapter settings -
руу ороод Local Area Connection дээр хулганы баруун товчоо даран Enable гэж
сонгоно.

Windows 7 үйлдлийн систем дээр

Windows XP систем

Windows 7 болон Vista үйлдлийн систем



• Start → Control penal → Network and Sharing center → Change adapter settings –
цэс руу ороод Ethernet дээр хулганы баруун товчоо даран Enable гэж сонгоно.

Windows 8 болон 10 үйлдлийн систем дээр

Сүлжээний карт танигдсан эсэхийг шалгах

• Start → Computer дээр хулганы баруун товчийг дараад Manage → Device Manager
→ Network Adapters руу орж харна.



• Холболтын серверээс хариу ирэхгүй буюу сүлжээний кабель салсан, хөндийрсөн,
гэмтсэн, сүлжээний карт танигдаагүй, гэмтэлтэй, өөр ISP-н сүлжээнд холбогдсон
зэрэг тохиолдолд тус алдаа заадаг.

Алдаа заах нөхцөлүүд:

Error 678 & 651 

Windows XP

Windows  7, 8 & Vista

Авах арга хэмжээ:

• Компьютерт холбогдсон сүлжээний кабель шалгана./Ханын сокеттой бол сокет
дээр хөндийрсөн эсэх, хаалга болон цонхоор сүлжээний кабель орсон бол
орцондоо холбогч болон сокет байгаа эсэх, цонхоор унжсан эсэхийг шалгах/

• Сүлжээний карт нээлттэй эсэх, нээлттэй бол танигдсан эсэхийг шалгах.
• Цаг агаар болон техникийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж тухайн байран дээрх

свитч гэмтэж хандалтгүй болсон тохиолдолд дээрх алдаа заана.
• 2222, 1800-2222 /бусад сүлжээнээс/ дугаарт холбогдож инженерээс зөвөлгөө

авах боломжтой.



• PPPoE холболт үүсэхэд шаардлагатай протокол дутуу, холболт хугацаандаа
хийгдээгүй зэргээс тус алдаа заана. Зарим тохиолдолд хэрэглэгчийн нэр, нууц үг
(password) буруу үед заана.

Алдаа заах нөхцөлүүд:

Error 720 & 718 

Windows 7, 8 & Vista

Windows  XP 

Авах арга хэмжээ:

• Мобинэтийн PPPoE холболтоо устгаад шинээр суулгах.
• Сүлжээний картын драйвэраа таньсан эсэхийг шалгах.
• Компьютераа restart /унтрааж асаах/ хийж үзнэ.
• 2222, 1800-2222 /бусад сүлжээнээс/ дугаарт холбогдож инженерээс зөвөлгөө

авах боломжтой.


