نکاتی در رابطـه با سـرویس TD- LTE

ســـرویس TD-LTEوقابلـیتجابهجایـی
حجـــمرایـــگانشــــبانه
خــرید و تمدیـد طــرح سـرویس TD-LTE
عدم امکان خرید گیگ اضافه برای طرح ورود ســرویس TD-LTE
قابلــیت انتـقال حجـم سـرویس وایمکس به ســرویسTD-LTE
تغییــر رمــز  Wi-Fiمـودم AM3000
هــــزینه خــــرید ســــرویس TD-LTE

راههایارتباطیجهتدریافتخدماتپشتیبانی
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 3از 12

سرویس  TD-LTEو قابلیت جابهجایی
ســرویس  TD-LTEبرخــاف ســرویس وایمکــس قابلیــت جابهجایــی نـدارد .توجه
داشــته باشــید کــه عامل نصــب به هنــگام نصب ســرویس ،بهترین نقطــه ممکن در
محــل ســکونت شــما را جهــت نصــب مــودم تعییــن میکنــد لذا خواهشــمند اســت
از جابهجایــی مــودم بــه دلیــل از دســت رفتــن کیفیــت ســرویس خــودداری فرمایید.
توجــه داشــته باشــید در صورتیکــه ســهواً مــودم جابهجــا
شــد میتوانیــد از طریــق تنظیمــات مــودم مجــدداً نقطــه
بهینــه مــکان مــودم را بیابیــد .بـرای ایــن منظــور بــه پنــل
مدیریتــی مــودم (آدرس  192.168.1.1ســربرگ LTE
 Interface Infoو قسمت )Wireless configuration
مراجعــه کــرده و تــا جایــی مــودم را جابهجــا نماییــد تــا
تنظیمــات زیــر در پنــل مدیریتــی مــودم حاصــل شــود:

ـرچقدراینشــاخص
( RSRP>-115هـ
بــه صفـــر نزدیکتــر و یــا از آن بزرگتــر
باشـــــد ،کیفیـت ســــرویس بهتـــر
خواهد بــود)
( SINR>10هـ ر چقــدر این شــاخص
بزرگتــر از 10باشــد ،کیفیــت ســرویس
بهتــر خواهد بــود)
برای دسترســی به پنل مدیریتی مودم از نام کاربری و رمز عبور  adminاســتفاده کنید.

 4از 12
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حجم رایگان شبانه
در ســرویس  TD-LTEنیــز ماننــد ســرویس وایمکــس حجــم رایگان شــبانه در نظر
گرفتــه شــده اســت امــا میـزان حجــم رایــگان شــبانه بـرای ســرویس وایمکــس و
ســرویس  TD-LTEمتفــاوت میباشــد .می ـزان حجــم رایــگان شــبانه بــه طــرح
خریـداری شــده ســرویس  TD-LTEبســتگی دارد.
در طــرح ویــژه ورود ( TD-LTEطــرح اولیـهای کــه بــه هنــگام خرید
ســرویس  TD-LTEفعــال میباشــد) ،مصــرف از ســاعات  ۲تــا ۷
صبــح رایــگان اســت و مشــترکین میتواننــد از  ۱۰گیگابایــت حجــم
رایــگان در ســاعات شــبانه اســتفاده کنند.
طرحهــای تمدیــد ســرویس  ،TD-LTEدارای حجــم رایــگان شــبانه
از  10گیگابایــت الــی  1000گیگابایت میباشــند.

توجــه داشــته باشــید اســتفاده از
حجــم شــبانه رایــگان بــا ســرعت
 1تــا  4مگابیــت برثانیــه و تنهــا
در صــورت فعــال بــودن طــرح
اشــتراکی و عــدم اتمــام حجــم
ترافیــک روزانــه امکانپذیــر اســت.
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TD-LTE

 5از 12

خرید و تمدید طرح سرویس TD-LTE

بــرای خریــد و تمدیــد طرحهــای ســرویس  ،TD-LTEمیبایســت بــه صفحــه
مشــترکین بــه آدرس  my.mobinnet . irمراجعــه فرماییــد .بــرای ایــن منظــور
پــس از ورود بــه صفحــه مشــترکین ،ســربرگ طرحهــا و تعرفههــا را انتخــاب و
نســبت بــه تغییــر و تمدیــد طــرح اقــدام نماییــد.
my.mobinnet.ir

توجــه داشــته باشــید ممکن اســت
بــه دلیــل تغییــر سیاســتهای
ســازمان و بــه منظــور ارائــه
طرحهــا و تعرفههــای مناســبتر،
طرحهــای تمدیــد تغییــر کنــد.

عدم امکان خرید گیگ اضافه برای طرح ورودسرویسTD-LTE

بههنــگام خریــد ســرویس  TD-LTEیــک طــرح اولیــه بـرروی ســرویس با شـرایط
 10گیگابایــت یکســاله بههمـراه  10گیگابایــت شــبانه رایــگان فعال میباشــد.
10 GB

یکساله

توجــه داشــته باشــید امــکان تمدیــد این طــرح و یــا خرید
حجــم اضافــه بـرای طــرح ورود وجــود نـدارد .در صــورت
اتمــام حجــم میبایســت طــرح جدیــد خریـداری گــردد.
 6از 12

10 GB
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قابلیت انتقال حجم سرویس وایمکس به سرویس TD-LTE

مشــترکینی کــه ســرویس وایمکــس خــود را بــه ســرویس  TD-LTEارتقــاء
دادهانــد ،میتواننــد از امــکان انتقــال حجــم ســرویس وایمکــس خــود بــه
ســرویس  TD-LTEبهرهمنــد شــوند .شــرایط زیــر بــرای انتقــال حجــم در نظر
گرفتــه شــده اســت.

انتقــال حجــم ســرویس وایمکــس بــه ســرویس  TD-LTEتنهــا زمانــی
انجــام میپذیــرد کــه طــرح ســرویس وایمکــس فعــال باشــد.
انتقــال حجــم تنهــا شــامل ترافیــک بــوده و زمان طــرح ســرویس وایمکس
بــه ســرویس  TD-LTEانتقــال نمییابد.
انتقــال حجــم تنهــا بــه صــورت ترافیــک (گیگابایــت) و نــه بــه صــورت
ریالــی انجــام میشــود.

TD-LTE

توجــه داشــته باشــید در صورتی
کــه در ســرویس وایمکــس
باالنــس ریالــی داریــد ،بــه
دلیــل عــدم امــکان انتقــال
باالنــس ریالــی ،میتوانیــد
حجــم اضافــه خریــداری نمایید
تــا بــه ســرویس TD-LTE
انتقــال یابــد.
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تغییر رمز  Wi-Fiمودم AM3000

خواهشــمند اســت پــس از نصــب و دریافــت
ســرویس ،جهــت جلوگیــری از هرگونه سوءاســتفاده
احتمالــی ،رمــز عبــور  Wi-Fiرا تغییــر دهیــد .تغییــر
رمــز  Wi-Fiطبــق مراحــل زیــر قابــل انجــام اســت.
مراجــعه به آدرس زیـر:

192.168.1.1

بـرای  Userو  Passwordاز واژه  adminاستفاده نماییـد.
بــه ســربرگ  Security Settingsمراجعــه و  Wi-Fi Configurationرا
انتخــاب کنیــد .در ایــن قســمت امــکان تغییــر رمــز  Wi-Fiوجــود دارد.
بــرای اطالعــات بیشــتر میتوانیــد بــه بخــش ســواالت متــداول (راهنمــای
کامــل تغییــر رمــز  )Wi-Fiمراجعــه نماییــد.
http://mobinnet.ir/faq
http://mobinnet.ir/faq

 8از 12
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هزینه خرید سرویس

برای مشــترکینی که ســرویس
را کامــل تهیـــه میکننــــد
شــامل هزینــه مــودم ،TD-LTE
ســیمکارت ،طــرح ورودی و نصب
ســرویس میباشــد.

TD-LTE

ب ـرای مشــترکینی کــه قبــا ســرویس
وایمکــس داشــته و مــودم خــود را تعویض
کردهانــد ،شــامل هزینــه ماب هالتفــاوت
مــودم ،ســیمکارت و طــرح ورودی میباشـد.

بــرای مشــترکینی کــه قبــا ســرویس
وایمکــس داشــته و تنهــا ســیمکارت تهیه
نمودهانــد ،شــامل هزینــه ســیمکارت و
طــرح ورودی میباشــد.

در کلیــه مــوارد هزینــه ســرویس  ،TD-LTEبــه
هنــگام نصــب و پــس از بررســی امکانســنجی
دریافــت ســرویس ،توســط عامــل نصــب دریافــت
خواهــد شــد.
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راههای ارتباطی جهت دریافت خدمات پشتیبانی
راههای زیر جهت ارتباط با کارشناسان پشتیبانی مبیننت وجود دارد:
w w w. m o b i n n e t . i r

گفتگـوی آنالین با کارشناسان
پشــتیبانی با مراجعه به گفتگوی
آنالیــن ســایت مبیننت
مراجعــه به بخش پشــتیبانی
ســایت (در ایــن بخــش امکان
مکتــوب کــردن نظــرات و
مســائل از طریــق فــرم VOC
و مطـــرح کــردن واریزیهــای
اشــتباه از طریــق فــرم واریــزی
اشــتباه وجــود دارد)

 10از 12

مرکــز تمـاس

تمــاس بــا شــماره تلفــن  1575جهــت
برقــرار ارتبــاط تلفنــی بــا کارشناســان
پشــتیبانی مبیننــت در  24ســاعت شــبانه
روز در تمامــی روزهــای هفتــه ()7×24
خانه محصوالت

مراجعــه بــه خانــه محصــوالت و
دریافــت خدمــات پشــتیبانی بــه صــورت
حضــوری (آدرس تهـران ،خیابان شــهید
مطهــری ،پــاک )۳۷۷
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