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ســـرویس TD-LTE و قابلـیت جابه جایـی 

حجـــم رایـــگان شــــبانه

TD-LTE خــرید و تمدیـد طــرح سـرویس

TD-LTE عدم امکان خرید گیگ اضافه برای طرح ورود ســرویس

TD-LTE قابلــیت انتـقال حجـم سـرویس وایمکس به ســرویس

AM3000 مـودم Wi-Fi تغییــر رمــز

TD-LTE هــــزینه خــــرید ســــرویس

راه های ارتباطی جهت دریافت خدمات پشتیبانی

  TD- LTE نکاتی در رابطـه با سـرویس
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ســرویس TD-LTE بر خــاف ســرویس وایمکــس قابلیــت جابه جایــی نــدارد. توجه 
داشــته باشــید کــه عامل نصــب به هنــگام نصب ســرویس، بهترین نقطــه ممکن در 
محــل ســکونت شــما را جهــت نصــب مــودم تعییــن می کنــد لذا خواهشــمند اســت 
از جابه جایــی مــودم بــه دلیــل از دســت رفتــن کیفیــت ســرویس خــودداری فرمایید.

برای دسترســی به پنل مدیریتی مودم از نام کاربری و رمز عبور admin اســتفاده کنید.

 RSRP>-115 )هــر  چقدر این شــاخص 
بــه صفـــر نزدیک تــر و یــا از آن بزرگ تــر 
باشـــــد، کیفیـت ســــرویس بهتـــر 

ــود( خواهد ب

 SINR>10 )هــر  چقــدر این شــاخص 
ــت ســرویس  ــر از 10 باشــد، کیفی بزرگ ت

بهتــر خواهد بــود(

سرویس  TD-LTE و قابلیت جابه جایی

ــا  ــودم جابه ج ــه ســهواً م توجــه داشــته باشــید در صورتی ک
ــودم مجــدداً نقطــه  ــق تنظیمــات م ــد از طری شــد می توانی
بهینــه مــکان مــودم را بیابیــد. بــرای ایــن منظــور بــه پنــل 
 LTE ــربرگ ــودم )آدرس  192.168.1.1 س ــی م مدیریت
 )Wireless configuration و قسمت Interface Info
ــا  ــد ت ــا نمایی ــودم را جابه ج ــی م ــا جای ــرده و ت ــه ک مراجع

تنظیمــات زیــر در پنــل مدیریتــی مــودم حاصــل شــود:
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حجم رایگان شبانه

در ســرویس TD-LTE نیــز ماننــد ســرویس وایمکــس حجــم رایگان شــبانه در نظر 
گرفتــه شــده اســت امــا میــزان حجــم رایــگان شــبانه بــرای ســرویس وایمکــس و 
ــه طــرح  ســرویس TD-LTE متفــاوت می باشــد. میــزان حجــم رایــگان شــبانه ب

خریــداری شــده ســرویس TD-LTE بســتگی دارد.

 در طــرح ویــژه ورود TD-LTE )طــرح اولیــه ای کــه بــه هنــگام خرید 
ــا ۷  ــاعات ۲ ت ــرف از س ــد(، مص ــال می    باش ــرویس TD-LTE فع س
صبــح رایــگان اســت و مشــترکین می تواننــد از 10 گیگابایــت حجــم 

رایــگان در ســاعات شــبانه اســتفاده کنند.

 طرح هــای تمدیــد ســرویس TD-LTE، دارای حجــم رایــگان شــبانه 
از 10 گیگابایــت الــی 1000 گیگابایت می باشــند.

ــتفاده از  ــید اس ــته باش ــه داش توج
حجــم شــبانه رایــگان بــا ســرعت 
ــا  ــه و تنه ــت بر ثانی ــا 4 مگابی 1 ت
ــرح  ــودن ط ــال ب ــورت فع در ص
ــم  ــام حج ــدم اتم ــتراکی و ع اش
ترافیــک روزانــه امکان پذیــر اســت.

TD-LTE
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 TD-LTE خرید و تمدید طرح سرویس

TD-LTE عدم امکان خرید گیگ اضافه برای طرح  ورودسرویس

بــرای خریــد و تمدیــد طرح هــای ســرویس TD-LTE، می بایســت بــه صفحــه 
مشــترکین بــه آدرس my.mobinnet.ir مراجعــه فرماییــد. بــرای ایــن منظــور 
پــس از ورود بــه صفحــه مشــترکین، ســربرگ طرح هــا و تعرفه هــا را انتخــاب و 

نســبت بــه تغییــر و تمدیــد طــرح اقــدام نماییــد.

به هنــگام خریــد ســرویس TD-LTE یــک طــرح اولیــه بــر روی ســرویس با شــرایط 
10 گیگابایــت یک ســاله به همــراه 10 گیگابایــت شــبانه رایــگان فعال می باشــد.

my.mobinnet .ir

توجــه داشــته باشــید ممکن اســت 
ــت  های  ــر سیاس ــل تغیی ــه دلی ب
ارائــه  منظــور  بــه  و  ســازمان 
ــای مناســب تر،  ــا و تعرفه ه طرح ه
ــد. ــر کن ــد تغیی ــای تمدی طرح ه

توجــه داشــته باشــید امــکان تمدیــد این طــرح و یــا خرید 
حجــم اضافــه بــرای طــرح ورود وجــود نــدارد. در صــورت 

اتمــام حجــم می بایســت طــرح جدیــد خریــداری گــردد.

10 GB
له یکسا

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

مشــترکینی کــه ســرویس وایمکــس خــود را بــه ســرویس TD-LTE ارتقــاء 
ــه  ــود ب ــس خ ــرویس وایمک ــم س ــال حج ــکان انتق ــد از ام ــد، می توانن داده ان
ســرویس TD-LTE بهره منــد شــوند. شــرایط زیــر بــرای انتقــال حجــم در نظر 

گرفتــه شــده اســت.

 انتقــال حجــم ســرویس وایمکــس بــه ســرویس TD-LTE تنهــا زمانــی 
ــال باشــد. ــرد کــه طــرح ســرویس وایمکــس فع انجــام می پذی

 انتقــال حجــم تنهــا شــامل ترافیــک بــوده و زمان طــرح ســرویس وایمکس 
بــه ســرویس TD-LTE انتقــال نمی یابد. 

 انتقــال حجــم تنهــا بــه صــورت ترافیــک )گیگابایــت( و نــه بــه صــورت 
ــود.  ــام می ش ــی انج ریال

توجــه داشــته باشــید در صورتی 
کــه در ســرویس وایمکــس 
باالنــس ریالــی داریــد، بــه 
ــل عــدم امــکان انتقــال  دلی
می توانیــد  ریالــی،  باالنــس 
حجــم اضافــه خریــداری نمایید 
 TD-LTE تــا بــه ســرویس

ــد. ــال یاب انتق
TD-LTE
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 مراجــعه به آدرس زیـر:
192.168.1.1

بـرای User و Password از واژه admin استفاده نماییـد.
ــه و Wi-Fi Configuration را  ــربرگ Security Settings مراجع ــه س ب

انتخــاب کنیــد. در ایــن قســمت امــکان تغییــر رمــز Wi-Fi وجــود دارد.
ــداول )راهنمــای  ــه بخــش ســواالت مت ــد ب ــرای اطاعــات بیشــتر می توانی ب

کامــل تغییــر رمــز Wi-Fi( مراجعــه نماییــد.

AM3000 مودم Wi-Fi تغییر رمز

خواهشــمند اســت پــس از نصــب و دریافــت 
ســرویس، جهــت جلوگیــری از هرگونه سوءاســتفاده 
احتمالــی، رمــز عبــور Wi-Fi را تغییــر دهیــد. تغییــر 
رمــز Wi-Fi طبــق مراحــل زیــر قابــل انجــام اســت.

ht tp : / /mob innet . i r / faq

http://mobinnet.ir/faq
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TD-LTE  هزینه خرید سرویس

ــه  ــرویس TD-LTE، ب ــه س ــوارد هزین ــه م در کلی
ــنجی  ــی امکان س ــس از بررس ــب و پ ــگام نص هن
دریافــت ســرویس، توســط عامــل نصــب دریافــت 

خواهــد شــد.

 برای مشــترکینی که ســرویس 
را کامــل تهیـــه می کننــــد 
 ،TD-LTE شــامل هزینــه مــودم
ســیم کارت، طــرح ورودی و نصب 

ســرویس می باشــد. 

ــرای مشــترکینی کــه قبــا ســرویس   ب
وایمکــس داشــته و تنهــا ســیم کارت تهیه 
ــیم کارت و   ــه س ــامل هزین ــد، ش نموده ان

طــرح ورودی می باشــد.

 بــرای مشــترکینی کــه قبــا ســرویس 
وایمکــس داشــته و مــودم خــود را تعویض 
کرده انــد، شــامل هزینــه مابه التفــاوت 
مــودم، ســیم کارت و طــرح ورودی می باشــد.



12 - 1 10 از 12

راه های ارتباطی جهت دریافت خدمات پشتیبانی

 گفتگـوی آناین با کارشناسان 
پشــتیبانی با مراجعه به گفتگوی 

آنایــن ســایت مبین نت 
 مراجعــه به بخش پشــتیبانی 
ســایت )در ایــن بخــش امکان 
مکتــوب کــردن نظــرات و 
 VOC مســائل از طریــق فــرم
و مطـــرح کــردن واریزی هــای 
اشــتباه از طریــق فــرم واریــزی 

اشــتباه وجــود دارد(

www.mobinnet . i r

 مراجعــه بــه خانــه محصــوالت و 
دریافــت خدمــات پشــتیبانی بــه صــورت 
حضــوری )آدرس تهــران، خیابان شــهید 

ــاک ۳۷۷(  ــری، پ مطه

ــا شــماره تلفــن  1575 جهــت   تمــاس ب
برقــرار ارتبــاط تلفنــی بــا کارشناســان 
ــت در 24 ســاعت شــبانه  پشــتیبانی مبین ن

 روز در تمامــی روزهــای هفتــه )24×7(

مرکــز تمـاس

خانه محصوالت

راه های زیر جهت ارتباط با کارشناسان پشتیبانی مبین نت وجود دارد:



mobinnet . te lecom
MobinNet_Telecom
company/mobinnet mobinnet.ir


