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 Төхөөрөмжийн танилцуулга

 Төхөөрөмжийн тохиргоо

 Төхөөрөмж таниулах Setup програм суулгах заавар

 Интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгах заавар

│бусад сүлжээнээс



│USB төхөөрөмж

1. Компьютер дээр ажиллаж байгаа хэрэглээний програмуудыг хаана.

2. Төхөөрөмжийг хайрцагнаас гаргаж компьютерийн USB оролтод залгана.

3. Төхөөрөмжийг залгахад AutoPlay автоматаар ачааллана.

USB төхөөрөмжийг Windows үйлдлийн систем дээр дараах алхмуудын дагуу 
тохируулна. 

o USB 2.0 оролттой, Pentium IV-c дээш үзүүлэлттэй,
RAM 128 МВ-с илүү санах ойтой Windows XP, Vista,
Windows 7,8,8.1 болон Windows 10 системтэй бүх
төрлийн компьютер дээр ажиллана.

o Auto Plug-and-Play буюу автоматаар тохиргоо
хийгдэж ажилладаг.

Тэжээлд 
холбогдсон, 
сигналгүй

Сүлжээ хайж 
байна

Сүлжээнд 
холбогдсон

Төхөөрөмжийн тайлбар

Хувь хэрэглээнд зориулагдсан энэхүү төхөөрөмж нь овор хэмжээ багатай, авсаархан,
хэрэглэхэд хялбар, өндөр хурдаар өгөгдөл дамжуулах чадвартай ба зөөвөрлөж
ашиглахад тохиромжтой.

USB холболт

Windows үйлдлийн системтэй компьютерт USB төхөөрөмжийг тохируулах



5. Setup програм ажиллаж эхэлснийг доорх цонхнууд дараалан нээгдснээс харж болно.

4. WiMAX Installation Disk дээр дарж уншуулна.

Хэрэв таны USB төхөөрөмжийн autoplay буюу автоматаар суулгац гарч ирэх
тохиргоо устсан бол https://www.mobicom.mn/mn/m/541- линк руу орж install
буюу суулгацыг татан авч ажиллуулаарай.

│USB төхөөрөмж

https://www.mobicom.mn/mn/m/541-


6. Setup програм сууж дуусмагц компьютерийн баруун доод буланд дараах цонх 
нээгдэж холболт тогтоно.

7. Холболт тогтсоны дараа хэрэглэгчийн бүртгэлд бүртгүүлж, үйлчилгээг идэвхжүүлнэ.

│USB төхөөрөмж



1. Төхөөрөмж таниулах CD-г уншуулахаас өмнө компьютерт
ачааллаж байгаа бүх програмуудыг зогсооно.

2. USB төхөөрөмжөө компьютерт залгана.
3. USB төхөөрөмжийн таниулах програм дэлгэцэн дээр Untitled

гэж нэртэйгээр гарна.

Төхөөрөмжийг таниулах дараалал

1. USB төхөөрөмжийг таниулахын тулд Untitled-г сонгоно.

2. Гарч ирэх цонхноос Ulusnet.dmg програмыг ажиллуулна.

MAC үйлдлийн системтэй компьютерт USB төхөөрөмжийг тохируулах

│USB төхөөрөмж



3. Continue товч дээр дарна.

4. Install товч дээр дарна.

│USB төхөөрөмж



6. Төхөөрөмж тохируулах програмыг ажиллуулах зөвшөөрөл олгох цонхонд өөрийн 
компьютерийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээ оруулна.

7. Төхөөрөмж тохируулах програм сууж байгаа байдал

│USB төхөөрөмж



8. Төхөөрөмж тохируулах програм сууж дууссан байдал

Програмын цуглуулга дотроосоо “U” үсэг бүхий Ulusnet WiMAX СМ програмыг сонгож 
ажиллуулна.

│USB төхөөрөмж



Setup програм дараах тохиолдлуудад автоматаар ачааллахгүй байх магадлалтай.
o Компьютер вирустсэн.
o Хатуу диск дүүрсэн.
o USB driver танигдаагүй, устсан.

Зарим компьютерт USB төхөөрөмжийг анх таниулан суулгахад Firewall, Antivirus
програм ачаалагдаж block эсвэл allow гэсэн сонголтууд гарч ирэх бөгөөд allow
сонголтыг дарснаар цааш үргэлжилнэ.

Төхөөрөмж таниулах Setup програм суулгах заавар

1. Start цэс дээр дарж Computer-г сонгоно.

│Setup програм суулгах заавар



2. Нээгдсэн цонхноос WiMAX Installation Disk –г сонгоно.

3. Ulusnet WiMAX гэсэн Setup файлыг ажиллуулна.

│Setup програм суулгах заавар



4. Setup файлыг суулгаж дууссаны дараа компьютерийн дэлгэцэн дээр U үсэгтэй 
лого бүхий Shortcut Icon гарна.

5. Shortcut Icon дээр дарж програмыг ажиллуулна.
6. Connect товчийг дарснаар дараах байдлаар автоматаар холбогдох болно.

│Setup програм суулгах заавар



│Тасалгааны төхөөрөмж

Тасалгааны төхөөрөмж (Desktop CPE)

Тасалгааны төхөөрөмж нь Улуснетийн сүлжээнд ямар нэгэн утасгүйгээр холбогдож
хэрэглэгчийн компьютерт UTP кабелиар холбогддог.

Онцлог:
o Хэрэглэх, суурилуулахад хялбар
o Суурин байдлаар хэрэглэхэд тохиромжтой
o Зөөвөрлөхөд боломжтой
o Сүлжээний салаалагч ашиглан олон хэрэглэгчийг холбох боломжтой
o LAN оролт бүхий бүх төрлийн төхөөрөмжүүд (Компьютер, Hub, Switch)

дээр үйлдлийн систем харгалзахгүй ажиллана.
o Төхөөрөмжийн адаптор 220В цахилгаан эх үүсгэврээр ажиллана.

LED гэрлийн өнгө Тайлбар

Улаан (PWR)
Төхөөрөмжийн тэжээлийн гэрэл буюу цахилгаанд залган асаах 
товчийг дарсан тохиолдолд асна.

Ногоон (LAN) Сүлжээний LAN оролтонд төхөөрөмж залгасан тохиолдолд асна.

Шар (1,2,3,4,5)
WiMAX долгионы чадал буюу сигналын түвшинг 1-5 гэсэн 
гэрлээр илэрхийлнэ.

Цэнхэр (WiMAX) Цэнхэр гэрэл тогтвортой ассанаар төхөөрөмж хэвийн ажиллана.

Төхөөрөмжийн гэрлийн тайлбар

Тасалгааны төхөөрөмжийн гэрлийн харагдах байдал /урд талаас/



│Тасалгааны төхөөрөмж

Тасалгааны төхөөрөмж араас харагдах байдал

Тасалгааны төхөөрөмжийн сүлжээний зураглал



│Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмж

Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмж нь Улуснетийн сүлжээнд ямар нэгэн утас кабельгүй
холбогдож хэрэглэгчийн Wi-Fi хүлээн авагчтай компьютерт утасгүй байдлаар, мөн
Ethernet холболтоор олон компьютерт салаалан үйлчилгээ өгөх боломжтой.

Онцлог:
o Хэрэглэх, суурилуулахад хялбар
o Суурин хэрэглээнд тохиромжтой
o Зөөвөрлөж хэрэглэх боломжтой
o Wi-Fi-тай ба харагдах орчин хязгаарлагдаагүй нөхцөлд 100 м хүртэлх зайд

цацна.
o Төхөөрөмжөөсөө LAN холболтоос кабелиар 2 хэрэглэгч шууд холбож болно.

Мөн Wi-Fi хүлээн авагчтай гар утас болон зөөврийн компьютертэй бол
холбогдох боломжтой.

o LAN оролт бүхий бүх төрлийн төхөөрөмжүүд

Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмжийн гэрлийн тайлбар

LED гэрлийн өнгө Тайлбар

Улаан (PWR)
Төхөөрөмжийн тэжээлийн гэрэл буюу цахилгаанд залган асаах 
товчийг дарсан тохиолдолд асна.

Ногоон (LAN 1,2) Сүлжээний LAN оролтонд төхөөрөмж залгасан тохиолдолд асна.

Шар (1,2,3,4,5)
WiMAX долгионы чадал буюу сигналын түвшинг 1-5 гэсэн 
гэрлээр илэрхийлнэ.

Цэнхэр (1,2) Цэнхэр гэрэл тогтвортой ассанаар төхөөрөмж хэвийн ажиллана.

Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмж (Desktop CPE with Wi-Fi)

Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмжийн гэрлийн харагдах байдал /урд талаас/



│Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмж

Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмжийн араас харагдах байдал

Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмжийн сүлжээний зураглал



│Халаасны Wi-Fi төхөөрөмж

Халаасны Wi-Fi төхөөрөмж нь Улуснетийн сүлжээнд утасгүй холбогдож эргэн
тойрондоо Wi-Fi орчин бий болгодог, хэрэглэхэд хялбар, авсаархан, цахилгаан
тэжээлд залгалгүйгээр өөрийн зай хураагуураар ажиллах боломжтой төхөөрөмж юм.
Онцлог:

o Суурин, зөөврийн аль ч байдлаар хэрэглэхэд тохиромжтой.
o Бүрэн цэнэглэхэд зайгаараа 4 цаг хүртэл хугацаанд ажиллах чадвартай.
o Үзэгдэх орчин хязгаарлагдаагүй нөхцөлд 20 метр хүртэлх зайд, олон

хэрэглэгчийг нэг дор интернэтээр хангах боломжтой.
o Wi-Fi хүлээн авагчтай бүх төрлийн төхөөрөмж дээр болно.

LED гэрэл Тайлбар

1 Тэжээл Улаан Цахилгаан тэжээлд залгасан

2

Цэнэг

Ногоон Цэнэг дүүрэн байна.

Хөх Цэнэг дундарч байна.

Улаан Цэнэг дуусч байна.

Цэнэглэгч 
залгасан үед

Улаан Цэнэглэж байна.

Ногоон Цэнэглэж дууссан.

3

WiMAX WiMAX сүлжээнд холбогдсон бол шар ногоон гэрэл асна.

WiMAX RSSI

Ногоон Сигнал хүчтэй байна.

Хөх Сигнал хэвийн байна.

Улаан Сигнал муу байна.

4 Wi-Fi Wi-Fi цацагч хэвийн ажиллаж байвал ногоон/хөх асна.

Халаасны Wi-Fi төхөөрөмжийн гэрлийн тайлбар



Халаасны Wi-Fi төхөөрөмжийн сүлжээний зураглал

Халаасны Wi-Fi төхөөрөмжийн хажуу ба араас харагдах байдал

│Халаасны Wi-Fi төхөөрөмж



Тасалгааны болон Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмж

Тасалгааны төхөөрөмж болон Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмжийн тохиргоог
дараах алхмуудын дагуу хийнэ.
1. Төхөөрөмжийг хайрцагнаас гаргаж дагалдах хэрэгслүүдийг угсарна. Үүнд:

o Тусгайлан ууталсан антенныг уутнаас гаргаж WiMAX, Wi-Fi антенуудыг
харгалзах хоногт эргэдэж угсарна.
(Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмжийн антенныг угсрахдаа антенн
дээрх бичгийг харж Wi-Fi гэсэн бичигтэй антенныг голын хоногт
угсрах ёстойг анхаарна уу)

o Тог бууруулагч залгуурыг (Адаптор) уутнаас гаргаж төхөөрөмжийн ард
байрлах тэжээлийн залгуурт залгана.

o Интернэтийн холболтын UTP кабелийг уутнаас гаргаж төхөөрөмжийн
ард талд байрлах LAN залгуурт залгаж нөгөө үзүүрийг компьютерт
залгана.

2. Адапторыг цахилгаан тэжээлд /220В/ залгана.
3. Төхөөрөмжийн арын цахилгаан тэжээлийн унтраалгыг дарж асаана.

│Төхөөрөмжийн тохиргоо



Халаасны Wi-Fi болон Wi-Fi-тай тасалгааны төхөөрөмжийн утасгүй холболт

Халаасны Wi-Fi болон Wi-Fi –тай тасалгааны төхөөрөмжийн тохиргоог дараах
алхмуудын дагуу хийнэ.
1. Төхөөрөмжийг уутнаас гаргаж угсран тогонд залгана.
2. Халаасны Wi-Fi төхөөрөмжийг бүрэн цэнэглэж бүрэн цэнэг авсны дараа асаана.

(Цэнэглэх хугацаа 4 цаг)
3. Компьютерийн Wireless-г асаана.
4. Төхөөрөмжийн бүх гэрлүүд асч бэлэн болмогц дэлгэцийн баруун доорх Taskbar

дахь интернэт холболтын товчлуур дээр дарна уу.

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

│Төхөөрөмжийн тохиргоо



5. Нээгдсэн утасгүй интернэтийн сүлжээний цонхон дахь Ulusnet M-wimax*** сүлжээг 
сонгож хулганаараа давхар товших буюу Connect товч дээр дарна уу.

Windows XP

Windows Vista

│Төхөөрөмжийн тохиргоо



Windows 7

6. Connect to a network цонхонд төхөөрөмжтэй дагалдан ирсэн нууц үгийг зөв
оруулан OK дарна. Windows XP үйлдлийн системийн хувьд нууц үгийг дахин оруулж
магадлан Connect товчийг дарна.

Windows XP

│Төхөөрөмжийн тохиргоо



Windows Vista

Windows 7

Нууц үгээ зөв хийсэн тохиолдолд доор үзүүлсэн дүрс харагдаж сүлжээнд холбогдоно.

│Төхөөрөмжийн тохиргоо



Компьютерийн дэлгэцийн доод буланд (Taskbar) байрлах U үсэг бүхий товчлуур дээр 
хулганаараа 2 товшино.
Disconnect товч дээр дарахад холболт сална.

Холболтыг салгах

│Төхөөрөмжийн тохиргоо



2. Control Panel-руу орно.

Windows XP

│Интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгах заавар

1. Start цэсийг сонгоно.



Windows 7

3. Network Connections дээр хулганаараа товшиж орно.

Windows XP

│Интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгах заавар



Network and Sharing Center-г сонгож орно.

Windows 7

4. Change adapter settings -г сонгоно.

Windows 

│Интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгах заавар



5. Local Area Connection
А) Local Area Connection нь Disabled буюу идэвхгүй горимд байгаа үе.

Windows XP

│Интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгах заавар

Windows 7

Энэ нь дотоод сүлжээний холболтыг унтраасан буюу сүлжээнд холбогдоогүй байна
гэсэн үг юм. Хэрэв Enabled горимд байвал сүлжээг идэвхжүүлсэн байна гэсэн үг.



│Интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгах заавар

В) Local Area Connection нь Enabled горимд харагдах байдал

Windows XP

Windows 7

Local Area Connection нь Disabled буюу идэвхгүй горимд байгаа бол Local Area
Connection дээр хулганыхаа баруун товчийг дарж Enable горимыг идэвхжүүлнэ үү.



│Интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгах заавар

Windows XP

Windows 7



Windows 7

С) Холболт амжилттай болоход харагдах байдал
Хэрэв төхөөрөмж сүлжээндээ амжилттай холбогдож чадсан бол доорх цонх 
гарч ирнэ.

Холболт шалгах

1. Тасалгааны төхөөрөмж амжилттай холбогдсон горимд харагдах байдал

Windows XP

Windows 7

│Интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгах заавар



2. USB төхөөрөмжийн амжилттай холбогдсон горимд харагдах байдал

3. Утасгүй холболт амжилттай холбогдсон горимд харагдах байдал

Windows XP

Windows 7

│Интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгах заавар



│Ulusnet WiMAX install-г устгах

1. Програмын цуглуулга (Application) дахь U үсэгний дүрс бүхий Ulusnet WiMAX СМ
програмыг сонгож устгана. (Хогийн саванд хийнэ.)

2. Програмын цуглуулга (Application) дахь хогийн савны дүрс бүхий GdmUninstall 
програмыг ажиллуулна.



3. Програмын цуглуулга (Application) дахь хогийн савны дүрс бүхий GdmUninstall
програмыг ажиллуулна.

4. GdmUninstall програмыг ажиллуулах зөвшөөрөл олгох цонхонд өөрийн
компьютерийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээ оруулна.

5. Програм устгагдаж дууссgныг илэрхийлэх цонх гарч ирэхэд OK дарна.

Дээрх суулгац буюу modem install нь MAC OS X Yosemite 10.11 үйлдлийн систем ба 
түүнээс хойших хувилбарууд дээр ажиллахгүй болохыг анхаарна уу.

│Ulusnet WiMAX install-г устгах


