
متصل شوند و این اینترنت  3G سازد که در هر جایی به اینترنتنوت بوک، تبلت و تلفن همراه شما را قادر می DWR-730 مودم همراه

ی اهمراه را با دیگران بصورت وایرلس به اشتراک بگذارند. این مودم برای کاربرانی که نیاز به یک اینترنت همراه بدون محدودیت مکانی و بر

 3G باشد. براحتی سیم کارتی که اینترنت آن فعال شده است را داخل دستگاه قرار داده و از اینترنتاز خانه دارند مناسب می فضای خارج

 .و با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید دبصورت وایرلس بهره ببری

 .مراجعه نمایید DWR-730 لینک بیشتر آشنا شوید به صفحه های این محصول دیدرصورتیکه مایل هستید با ویژگی

  DWR-730 مودم 3Gنصب و راه اندازی 

)لازم به اینتر بزنید.را در آدرس بار مرورگر خود وارد کرده و  1.091619291پی دستگاه  مات این دستگاه لازم است آدرس آیبرای انجام تنظی

باید  دتوضیح است اگر قبلا آدرس آی پی را تغییر داده اید باید با آن آدرس وارد صفحه تنظیمات شوید و چنانچه آدرس آی پی را به یاد نمی آوری

ارد ی پی پیش فرض ودستگاه را با استفاده از دکمه ریست که در بالای قسمت جایگذاری باتری قرار گرفته است ریست کرده و با آدرس آ

 .(شوید

 

https://www.laniran.com/portable-3g/146-d-link-dwr-730.html


 .را بزنید Login و رمز عبور را خالی بگذارید و admin مقدار نام کاربری را

 

 .ببینید را  باز می شود و شما میتوانید اطلاعات کلی دستگاه DWR-730 3G صفحه تنظیمات مودم

 



 برای راه اندازی دستگاه کافیست از سربرگ های بالا تب WIFI کنید را کلیک. 

 .تنظیماتی از جمله نام وایرلس و تعریف رمز عبور دستگاه قابل انجام است Basic در منوی

را  Enable به اینترنت کانکت شوید می توانید تیک گزینه USB پورت طریق از فقط و نیدک غیرفعال را مودم وایرلس اگر مایل هستید

بگذارید. تعریف نام وایرلس را   Autoرد کنید و یا در غیر اینصورت رویدستی وا Channel بردارید. می توانید کانال وایرلس را در قسمت

مودم شما نباشند می توانید  درصورتیکه مایل هستید دیگران قادر به دیدن شبکه وایرلس .انجام دهید SSID می توانید در قسمت

ه مودم میبایست اسم وایرلس را بصورت دستی در گوشی موبایل و یا را تیک کنید. که در اینصورت برای کانکت شدن ب  Hide SSIDگزینه

 .تبلت خود وارد کنید

دهید. برای تعریف رمز عبور  تغییر WPA Mod و Encryption Type درصورت نیاز مود های امنیتی را می توانید در قسمت های

 .می توانید اینکار را انجام دهید Pre-shared Key وایرلس خود در قسمت

 .را بزنید Apply عد از ورود اطلاعاتب

 

 

 



 .انجام دهید  Enable اینکار را با برداشتن تیک گزینه WPS منوی WIFI دستگاه را غیرفعال کنید میتوانید از تب WPS اگر میخواهید

 

  .دهیدبروید و تنظیمات مربوطه را انجام  WIFI از تب MAC Filter می توانید به منوی MAC Address برای تعریف

 

 

 



این کار را   New Message منوی SMS با توجه به اینکه امکان ارسال پیام کوتاه از طریق این دستگاه وجود دارد می توانید از سربرگ

 .انجام دهید

 

 

 .در همین صفحه می توانید پیام های خود را مشاهده و ویرایش کنید Local در منوی

  


