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Төхөөрөмжийн ашиглах заавар
Танилцуулга
“Манай интернэт” Wi-Fi төхөөрөмж
Тэжээлийн сигнал
Төхөөрөмжийн сүлжээний сигнал
•

Цагаан өнгөөр асах /Сүлжээнд холбогдсон үед/

•

Цэнхэр өнгөөр асах /Ethernet сүлжээнд холбогдсон үед/

•

Улаан өнгөөр асах /Сим карт холбогдоогүй, эсвэл сүлжээ
ороогүй, пин кодтой үед/

Wi-Fi сигнал
•

Анивчих /Wi-Fi тохиргоо хийгдэж байх үед/

LAN/ WAN холболтын сигнал
•

Цагаан өнгөөр асах /LAN cabel холбогдсон үед/

•

Анивчих /Дата, интернэт LAN cabel-р ашиглах үе/

Сүлжээний сигнал

Төхөөрөмжид сим карт хийх

SIM

Төхөөрөмж ашиглах заавар
Тохиргоо хийх
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1. Өмнөх зааврын дагуу төхөөрөмжид сим картыг
хийсний дараа Adapter-г тэжээлд залгахад
төхөөрөмж автоматаар асна.
2. Төхөөрөмжийн гэрэл (Зураг 2) үзүүлсний дагуу
асах бөгөөд энэ тохиолдолд зөвхөн Wi-Fi сүлжээг
ашиглаж болно.
APN (интернэт) тохиргоо хийх шаардлагагүй
холбогдоно. Хэрэв интернэтэд холбогдохгүй бол
төхөөрөмжийн
IP
(192.168.8.1)
гэх
мэт
төхөөрөмжийн доод талд байрлах IP хаягаар
нэвтэрч APN интернэт буюу Profile тохиргоог хийх
шаардлагатай.
3. LAN холболт: (Зураг 3)-т үзүүлсний дагуу LAN
кабелийг холбоно. Амжилттай холболт хийгдсэн
тохиолдолд төхөөрөмжийн
гэрэл асна.
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4. Тохиргоо хийгдсэн, сүлжээ (LAN кабел, Wi-Fi)
амжилттай холбогдсон үед харагдах байдал.
(Зураг 4)
Анхаарах: Төхөөрөмжид хийн ашиглаж буй дугаар
нь Пин кодгүй тохиолдолд APN тохиргоо хийлгүй
Wi-Fi болон LAN кабелаар шууд интернэтэд
холбогдож ажиллана. Пин кодтой тохиолдолд
төхөөрөмжийн гэрэл
улаан өнгөөр асна.
Төхөөрөмжийн доод талд байрлах IP хаягаар
хандах, эсвэл дурын интернэт хаягт хандалт хийхэд
автоматаар тохиргоо хийх хэсэг рүү шилжинэ. Энэ
хэсэгт нэвтрэн Пин код оруулснаар ашиглах
боломжтой.

Төхөөрөмж ашиглах заавар
Wi-Fi сүлжээнд холбогдох
5. Төхөөрөмжөө асаасны дараа гар утаснаасаа Wi-Fi сүлжээнд
холбогдогдохдоо төхөөрөмжний доор байрлах нэвтрэх нэр , нууц үгээр
холбогдоно.
•
•

SSID: MobiCom - ….. /Wi-Fi сүлжээний нэр/
Wi-Fi key: ..... /Wi-Fi сүлжээнд холбогдох нууц үг/

Утасныхаа Wi-Fi-г ON болгон идэвхжүүлсний дараа SSID хэсгийн
MobiCom- … гэсэн нэрээр холбогдоно. Нэрийг сонгоход нууц үг оруулах
цонх гарах ба Wi-Fi key гэсэн хэсгийн ...... үсэг тоо орсон нууц үгийг
оруулан Connect товчийг дарж , Wi-Fi сүлжээнд холбогдоно.
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Төхөөрөмж ашиглах заавар
Wi-Fi сүлжээнд холбогдох
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Утасныхаа Settings цэс рүү
орно.

Wi-Fi хэсгийг On болгон
идэвхжүүлнэ.

Төхөөрөмжний доод талд
байрлах Wi-Fi key -нууц үгээ
оруулан Connect дарна.

Wi-Fi networks > MobiComBB92 нэрийг сонгоно.

MobiCom-BB92 Connected Wi-Fi
сүлжээнд холбогдоно.

Төхөөрөмж ашиглах заавар
Нэвтрэх
6. Төхөөрөмжийн доод талд байрлах IP хаягаар хандахад HUAWEI-н тохиргооны хэсэгт хандана.
Нэвтрэх нэр нууц үг нь төхөөрөмжийн доод талд бичээстэй байна.
• User name: admin
• Password: admin
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7. Анхны нэвтэрсэн нууц үгийг солих хэрэгтэй. Change Now товчийг дарж солих эсвэл Later
сонголтыг дарж дараа солих боломжтой. Дараа солих бол Settings > System > Modify password
хэсэгт хандана.
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Төхөөрөмж ашиглах заавар
Пин код оруулах
8. Дугаарын пин кодыг оруулан нэвтэрнэ.
Disable PIN verification сонголтыг идэвхжүүлэн Apply сонголтыг дарвал дугаарын сим карт
нь цаашид пин кодгүй болно.
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9. Нэвтэрсний дараа харагдах байдал.
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4G bolgoh

9. Датаг хялбар аргаар нээх хаах боломжтой.
Current connection: Одоогийн хэрэглээ

Төхөөрөмж ашиглах заавар
Интернэт тохиргоо хийх
10. Интернэтэд холбогдохгүй байвал Settings > Quick Setup хэсгээр орж Profile үүсгэнэ.
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11. Settings
Quick setup: New Profile цэсийг ашиглан интернэт APN болон Wi-Fi тохиргоог
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шинээр үүсгэх боломжтой.
Profile name: Дурын нэр өгөх
APN: internet гэж бичээд Save товчийг дарна.
Хэрэглэгч хүсвэл User name, Password оруулж
интернэтэд холбогдох үедээ нууц үгээ оруулан
ашиглаж болно.

Интернэт APN тохиргоо үүслээ.
Next товчийг дарна.
New Profile цэсийг дарж дахин шинэ Интернэт APN
тохиргоо үүсгэх боломжтой.

Wi-Fi тохиргоо:
• SSID хэсэгт байгаа нэрийг өөрчилж Wi-Fi
интернэт сүлжээний нэрийг сольж болно.
• WPA pre-shared key: Wi-Fi сүлжээнд холбогдох
нууц үгийг оруулаад Finish товчийг дарна.

Төхөөрөмж ашиглах заавар
Интернэт тохиргоо нээх, хаах
12. Нүүр хуудас буюу Home цэсний
товч дээр дарж датагаа унтраах, асаах боломжтой.
Эсвэл Settings>Dial Up>Mobile Connection>Mobile data Turn off, Turn on асааж, утрааж болно.
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Wi-Fi сүлжээ нээх, хаах
13. Settings>WLAN>WLAN Basic Settings>WLAN module: Disable болгон унтраах буюу зөвхөн LAN
кабелаар ашиглах, Enable болгон Wi-Fi сүлжээ цацаж, LAN кабел холбон ашиглах боломжтой.
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*Төхөөрөмжинд нэгэн зэрэг хамгийн ихдээ 10 хүртэлх төхөөрөмж холбон ажиллах боломжтой.

Төхөөрөмж ашиглах заавар
Сүлжээ хайлгах тохиргоо
14. Settings > Dial up > Network settings цэс рүү орж төхөөрөмжийн сүлжээг хайлгана.
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Network: Сүлжээ
Support LTE networks сонголтыг

идэвхжүүлнэ.

Network search: Сүлжээ хайлгах
Mode сонголт Auto байхад сүлжээг автоматаар хайна. Manual-г сонгож Apply товчийг дарахад
дараах илэрц харагдана. Сонгосон операторын идэвхтэй сүлжээг сонгоод OK товчийг дарна.

Анхаарах
Маnual буюу гар аргаар сүлжээ
хайлгаж байгаа тохиолдолд өөрийн
оператороос
бусад
сүлжээний
операторыг сонговол сүлжээ орохгүй
тул сонголтоо зөв хийнэ үү.

Төхөөрөмж ашиглах заавар
Төхөөрөмжийн мэдээлэл
15. Settings > System > Device information хэсгээс төхөөрөмжийн талаар мэдээлэл авах
боломжтой.
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Reset хийх
15. Reset хийх буюу үйлдвэрийн горимд шилжүүлэх.
• Settings > Reset
System >хийх
Restore Defaults цэс рүү орж Restore товчийг дарна.
• Эсвэл төхөөрөмжийн арын хэсгийн Reset товчийг 2 секунд дарна.
Тус товчийг дарснаар төхөөрөмж нь анхны буюу үйлдвэрийн горимд шилжинэ.
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Төхөөрөмж ашиглах заавар
Хэрэглээний мэдээлэл
17. Statistics хэсгээс та өөрийн дата хэрэглээ болон дата хэрэглээний төлөвлөгөөг оруулах
.
боломжтой.
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18. Edit сонголтыг дарж дата хэрэглээний төлөвлөгөөг оруулах боломжтой.
Start date: Тооцож эхлэх өдрөө сонгоно
Monthly data plan: Сард хэрэглэх дата төлөвлөгөөг оруулах.
Threshold: Дата хэрэглээ хэдэн хувьд хүрээд хаагдахыг сонгоод Save товч дээр дарна.
Тайлбар: Дата хэрэглээ зөрүүтэй байж болохыг анхаарна уу.
Clear History: Хэрэглээний түүхийг устгана.
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Төхөөрөмж ашиглах заавар
Мессэж
19. SMS хэсгээс мессэж илгээх, хүлээн авах боломжтой.

19

Програмын шинэчлэлт
20. Update > Check for updates цэсийг дарж төхөөрөмжийн үйлдлийн систем, програм
хангамжийн шинэчлэгдсэн хувилбарыг байгаа эсэхийг шалгах, татах боломжтой.

20

Төхөөрөмж ашиглах заавар
USB port
21. USB port:
• USB printer-тэй тохирч ажиллана.
• 32GB хүртэлх хэмжээтэй флаш диск унших боломжтой.
• Тус USB port нь тэжээл өгөх зориулалттай биш тул өөр эх үүсвэрээс тэжээл авах нь
тохиромжтой.
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Төхөөрөмж ашиглах заавар
Түгээмэл асуултууд
1. Төхөөрөмж ассан байгаа ч Wi-Fi ажиллахгүй байвал яах вэ?
Доорх арга хэмжээнүүдийн аль нэгийг авна уу.
a) Wi-Fi унтарсан байгааг асаах. Ингэхдээ 192.168.8.1 вэб хуудсанд хуудасны settings – WLAN –
WLAN – Basic Settings хэсэгт хандана.
• WLAN MODULE хэсгийн ENABLE-ийг сонгоно.
• SSID BROADCAST хэсгийн ENABLE-ийг сонгоно.
• APPLY товчин дээр дарна.
b) Төхөөрөмжийг байршуулсан газар сүлжээ муу байгаа тул төхөөрөмжийг сүлжээ сайн барих
өөр газарт шилжүүлэн байршуулна.
2. Тэмдэглэгээ улаан өнгөтэй байгааг хэрхэн засах вэ?
• Төхөөрөмжийн сүлжээ барих, саадгүй орчинд байршуулсан эсэхийг шалгах
• Сим карт төхөөрөмжинд хийсэн эсэхийг шалгах
3 . Хэрхэн RESET хийх вэ?
Төхөөрөмжийг асаалттай байх үед RESET товчийг 2 секундийн турш, тэмдэглэгээ анивчиж эхлэх
хүртэл дарна уу.
RESET хийснээр өмнөх бүх тохиргоо устаж, анхны нууц үг, нэвтрэх нэрийг ашиглахыг анхаарна уу.
4. 192.168.8.1 Вэб хуудсанд хандах боломжгүй байгааг яаж шийдвэрлэх вэ?
• Таны утас, таблет, компьютер, “Манай интернэт” төхөөрөмжийн Wi-Fi-д холбогдсон
байгаа эсэхийг шалгах
• Browser-аа update хийх эсвэл шинэ browser суулгах
• Хэрэв асуудал шийдэгдэхгүй байвал төхөөрөмжийг RESET хийх

Тусламж
Хэрэв төхөөрөмжтэй холбоотой ямар нэг асуудал үүсвэл доорх арга хэмжээг авна уу.
• Төхөөрөмжийг унтраах (унтрааж, асаана)
• 192.168.8.1 вэб хуудасны HELP хэсэгт хандах
• Төхөөрөмжийг RESET хийх (шинээр ачаалах) түгээмэл асуултууд хэсгээс харна уу
• Мобикомын лавлах төв (2222, 1800-2222) болон үйлчилгээний салбарт хандах

Төхөөрөмж ашиглах заавар
Аюулгүй ажиллагаа
Зөвлөмж:
• 0 градусаас +40 градуст хамгийн сайн ажиллах бөгөөд -20 градусаас +70 градуст
хадгалах боломжтой. Хэт халуун эсвэл хүйтэн нөхцөлд төхөөрөмжийг ажиллуулснаар
төхөөрөмж гэмтэх аюултай.
• Тоос шороогүй цэвэр орчинд байрлуулж, ус чийгээс хол байршуулна уу.
• Статик цэнэг үүсгэхээс зайлсхийнэ үү. (хивс, дрож, ноосон эдлэлтэй материалаас хол
байлган, цэнэг үүссэний дараа төхөөрөмжтэй шууд харьцахгүй газар байршуулах)
• Төхөөрөмжийн цахилгаан холбоос утаснуудыг цэгцтэй байршуулна уу.
• Төхөөрөмжийг ашиглаагүй үед унтрааж хэвшинэ үү.
• Тэжээлийн найдвартай эх үүсвэрээр хангана уу. (хүчдэлийн хэлбэлзлээс сэргийлэх)
Хориглоно:
• Төхөөрөмж асаалттай байхад сим картыг төхөөрөмжинд хийх эсвэл гаргаж авахгүй
байна уу. Энэ нь СИМ КАРТ-ыг гэмтээж, төхөөрөмжинд эвдрэл үүсгэх эрсдэлтэй.
• Төхөөрөмж залгасан залгуурт өөр төрлийн хүчдэл их шаардах төхөөрөмж залгахгүй
байхыг анхаарна уу.

Холбоо барих
•
•
•
•
•
•

www.mobicom.mn- Online chat
customercare@mobicom.mn
2222 /Мобиком хэрэглэгчдэд үнэгүй/
1800-2222 /бусад оператор/
twitter.com/MobiComOfficial
facebook.com/MobiComOfficial

