4G LTE WiFi РУТЕР
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че ползвате 4G LTE услугите на Mакс!

ВЪНШЕН ВИД
1. Индикатор за включване и изключване
2. Индикатор за състояние на мрежата
3. WiFi /WPS индикатор
4. Индикатор за свързване към интернет
5. LAN индикатор
6. Индикатор за сила на сигнала
7. Конектори за външни антени
8. Бутон за WiFi/WPS
9. Бутон за включване и изключване
10. LAN Порт
11. WAN Порт - за връзка към Етернет порт
чрез мрежови кабел
12. USB Порт
13. Телефонен порт (неактивен)
14. Порт за захранване с ток - свързва се към
подходящ токов адаптер
15. RESET бутон
16. Слот за SIM карта
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СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Цвят на индикацията на рутера за състояние на мрежата
• бързо мигащо червено - SIM картата не е налична или е
поставена неправилно
• постоянно светещо синьо-зелено - устройството e
регистрирано в 4G LTE мрежата на MAX
• не свети - няма сигнал
WiFi /WPS индикатор
• свети постоянно - WiFi е включен
• мига - WPS връзката се установява
• не свети - WiFi е изключен
Индикатор за свързване към Интернет
• свети постоянно - устройството има връзка с интернет
• мига бавно - устройството се свързва към интернет
• мига бързо - устройството не може да се свърже към
интернет
LAN индикатор
• свети постоянно - LAN портът е свързан към крайно
устройство
• мига - през LAN порта се трансферират данни
• не свети - няма свързано устройство
Индикатор за сила на сигнала
• постоянно светещо зелено - силен сигнал
• постоянно светещо оранжево - слаб сигнал
• не свети - няма сигнал
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ПОСТАВЯНЕ НА SIM. ВКЛЮЧВАНE/
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
SIM картата се поставя в слота, както е показано на фигурата:
Включване - натиснете и задръжте
бутона , докато индикаторът
светне и покаже, че устройството е
включено.
Изключване - натиснете и задръжте
бутона , за да изключите
устройството.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ WiFi
Включете WiFi интерфейса на Вашия компютър или мобилен
телефон. От списъка с WiFi мрежи изберете мрежата, която
съвпада с Вашето SSID. Натиснете бутона Connect. Трябва да
въведете и Вашия WiFi ключ. Записани са на стикер, залепен на
гърба на устройство.

Включване/изключване на WiFi на устройството:
Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите/
изключите ръчно WiFi. Когато индикаторът на дисплея свети
постоянно, WiFi е включен.
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ДОСТЪП ДО УЕБ ИНТЕРФЕЙСА

Може да влезете в уеб интерфейса на устройството,
като стартирате браузер и въведете адрес: 192.168.1.1 с
потребителско име admin и парола admin.
Препоръчваме Ви да смените паролата за достъп до уеб
интерфейса от меню Settings à System à Modify Password.

6

ПРОМЯНА НА ПАРОЛАТА И ИМЕТО НА
WiFi МРЕЖАТА
Паролата и името на WiFi мрежата може да смените от уеб
интерфейса на рутера от меню Settings à WLAN à WLAN
Settings. Въведете желаното име на Вашата WiFi мрежа в
поле Name(SSID). Препоръчваме Ви да изберете метод за
криптиране на мрежата WPA/WPA2-PSK от меню 802.11
authentication. В този случай, въведете желаната парола в
поле WPA pre-shared key. Паролата трябва да бъде минимум 8
символа. За да запазите промените, изберете бутон Apply.

7

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ
НАСТРОЙКИ
За да възстановите фабричните настройки на устройството,
натиснете и задръжте бутона „Reset” за 3 секунди, докато
всички индикатори започнат да мигат. След като извършите
тази операция, персоналните настройки на устройството ще
бъдат изтрити.

MaxTelecom
MaxTelecom4G
MaxtelecomBgOfficial
Ако имате въпроси, моля потърсете ни на номер 0999111
или на имейл cs@maxtelecom.bg

