
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

             

 راهنمای راه اندازی سریع
 

 مقدمه
 نی)ا "عیسر راه اندازی یراهنما"حتماً  ی صحیح،جهت اطمینان از استفاده کاالقبل از استفاده از  .میشود( متشکر یم دهینام "کاال" یسادگ رایبه بعد ب نجای)که از ا Speed Wi-Fi NEXT W05 دیخر یاز شما برا

 .دیرا بخوان "نکات مربوط به استفاده"دفترچه راهنما( و 

 

 اقالم داخل بسته بندی

 در دسترس دارید. کاال در پکیج همراهرا  ریکه همه موارد ز دی، مطمئن شوکاالقبل از شروع به استفاده از 

 

Speed Wi-Fi NEXT W05 ●      
 

 C-Aتایپ  USB 2.0کابل  ●

 

● 保証書本体 )گارانتی )برای واحد اصلی(( )ژاپنی( 

● Wi-Fi 初期設定 راه انداز(ی Wi-Fiی( )ژاپن)                      

● はじめてガイド ( عیسر راه اندازی ی)راهنما

 (ی)ژاپن

● ご利用にあたっての注意事項 در  ی)نکات

 (ی)ژاپن مورد استفاده(

 
 گنجانده نشده است ری* موارد ز

 دلکری ●  AC آداپتور ●

 

 
 .دیداشته باش رسرا در دست نامه ضمانت و ی* لوازم جانب

 شود(.ی)جداگانه فروخته م دیکن یداریرا خر شده شارژ مشخص زاتی* لطفاً تجه

 .دیوصل کن انهیرا دستگاه را بهموجود )نمونه(،  C-Aتایپ  USB 2.0کابل  شارژ با ی* برا

 شده است. هیتعب کاالدر  ی* باتر

 متفاوت باشند. یممکن است با موارد واقع این تصاویر،است.  ری، نمونه تصاوحاتیدر توض کاال ری* تصاو

 

  یراهنما دفترچه ربارهد

 دفترچه راهنما( نی)ا عیسر راه اندازی یراهنما■ 

 داده شده است. حیتوض یاصل یها یژگیو یپایه هایکارکرددر این راهنما، 

 ■取扱説明書詳細版 ( کامل یراهنمادفترچه)" (ی)به زبان ژاپن 

 "取扱説明書詳細版 ( کامل یراهنمادفترچه)" موجود در صفحه اصلی  کاربردهای انواع یبرا یمفصل حاتی( توضی)ژاپنau  دهدیم ارائهرا. 

/https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual 
 "取扱説明書 詳細版" ( یراهنمادفترچه )نصب شده است نیز ( در محصولی)ژاپن "کامل. 

 آدرس   ←کنید فعال را  مرورگر وب  ←به یک کامپیوتر متصل کنید  )نمونه( A-Cتایپ  USB 2.0کابل  ای ،®بلوتوث عملکرد ،LAN (®Fi-Wi) میس یب یشبکه قیاز طر کاال را

http://speedwifi-next.home”"  لیست  در ←را وارد کنید"言語 )زبان(" ،"دیرا انتخاب کن "یسیانگل ←  Login  )ورود(← "Help"  )مراجعه راهنما دفترچه به لطفاً" ←)کمک 

 "دکنی

 . دیمراجعه کن ی حاضر،در دفترچه راهنما " Speed Wi-Fi NEXT اتمیتنظ ابزارفعال کردن "، به ستمیدستورالعمل نحوه ورود به س یبرا *

 ندوزیو پایه کارکرد با خواننده که شده اندفرض نوشته  نیا اب، دفترچه نیدر اموجود  حاتیتوض PC/Mac کنسول  ای یشخص انهیرا آشنایی با نحوه کارکرد ی. براددار آشنایی یکنسول باز گونههر ای

  مراجعه کنید. یباز اکنسولی یصشخ انهیرا یراهنما ، به دفترچهخود یباز

 شده باشداز صفحه حذف  یبخش ایات یجزئ ممکن است موارد یمتفاوت باشد. در برخ یواقع ریدفترچه با تصاو نیداده شده در ا شینما اتو صفح ریممکن است تصاو 

 هدر مورد رنگ بدن حاتی، توضدفترچه نیدر ا "Black x Lime" تبه عنوان مثال آورده شده اس. 

 دفترچه نیدر ا ،"au Nano IC Card 04 LE"  اختصاربه "au IC card" شود. یم دهینام 

 ممنوع است. یکل ای یدفترچه به صورت جزئ نیا یمحتوا ریتکث *

 .یابد. رییتغ رسانی قبلی، بدون اطالعممکن است دفترچه  نیا ی* محتوا

 .دیریبا ما تماس بگمی توانید  رهیو غ شده حذف . در صورت مشاهده نکات مبهم،یمدفترچه راهنما تمام تالش خود را به کار برده ا نیا هیدر ته* 

 

 دستگاه همراه استفاده از آداب

 ممنوع است! ریز های مکان در کاال از استفاده ■

 دیکن مراجعه ییمایدستورالعمل شرکت هواپبرای اطالعات بیشتر به محدود است.  مایدر هواپ یبرق لیاستفاده از وسا. 

 !کاال در مکان مناسبی قرار داریدکه هنگام استفاده از  دیحاصل کن ناناطمی ■

 ردیگنرا  ابانیتردد در خ ایرو  ادهیپ یکه جلو دیاستفاده کن یاز محصول در مکان. 

 از محصول استفاده نکنید. یتوقف ناگهان با ایرفتن  راههنگام خطرناک است.  اریبسراه رفتن  هنگامکاال  شینگاه کردن به صفحه نما 

 دینشو گرانیمزاحم داستفاده کنید که  یمکان رای استفاده از دستگاه ازب رهیهتل و غ یالبقطار، حضور در  هنگام. 

  دیخاموش کن کاال را از قبل در این شرایط .ی در نزدیکی شما باشندضربان ساز قلب یدارا ، ممکن است افرادمانند قطار مکان های شلوغدر. 

 موسسه  یدستورالعمل ها اجازه حمل دستگاه در آن مکان داده نمی شود، ایممنوع است  کاالی حاضر استفاده از در آن کرده است که نییرا تع یمناطق مشخص یکه موسسه پزشک در صورتیکه

 مربوط را رعایت کنید. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

مانند ( نامیده خواهد شد "®دستگاه بلوتوث"ی به سادگکه از این به بعد ) نگتتری ®بلوتوثویژگی  سازگار با یدستگاه ها ای دستگاهLAN (®Fi-Wi ) میس یمحصول را به شبکه ب نیا دیتوان یما مش

 انهیبه را )نمونه( A-C پیتا USB 2.0کابل همچنین می توانید دستگاه را با  ی متصل کنید.بازی کنسول هابه  ®بلوتوثو  LAN (®Fi-Wi) میس یشبکه ب قیاز طر ای متصل کرده و یشخص یها انهیرا

کاال،  قیطر از شده و متصل یدستگاه ها در ( 1* حالت نی)بهتر UMTS ای 2WiMAX  ،LTE +ستمیاستفاده از س با نترنتیاتصال به ابا ارتباط داده ها  نیهمچن متصل کنید. رهیو غ یشخص یها

 امکان پذیر است.

 است بهممکن  نیآنال ارتباط ای آنالین یها ی، بازرهیو غ یباز یکنسول ها ایاز دستگاه ها  یبرخ در، نیهمچن نرسد.ممکن  ارتباط ممکن است به حداکثر مقدار رعتاتصال، س طی: بسته به مح1*

 انجام نشود. یدرست

 کند. یم نییتع را اتصال یشبکه برا نیبه طور خودکار مناسب تر خاص، زمان هردر  * محصول

 به طور همزمان استفاده کنید. ®بلوتوثو  LAN (®Fi-Wi) میس یشبکه ب از دیتوان یمن* شما 

 

 LAN (®Fi-Wi)شبکه بی سیم اتصال از طریق  ■

 LANنحوه اتصال رایانه های شخصی یا کنسول های بازی و غیره از طریق شبکه بی سیم 

(®Fi-Wi.در این راهنما آورده شده است ) 

 * حداکثر ده دستگاه را می توان به طور همزمان متصل کرد.

 
 

 ®بلوتوثاتصال از طریق  ■

 * حداکثر سه دستگاه را می توان به طور همزمان متصل کرد.

 

 

 USBاتصال از طریق کابل  ■

خود  در رایانه شخصیرا  Speed Wi-Fi NEXT ابزار تنظیمات ،USB* قبل از اتصال از طریق 

 نصب کنید

 .انجام دادتوان نصب را باشد، میمحصول به رایانه متصل که  زمانی

 ند.د به طور همزمان استفاده شونمی توان USB اتصال و LAN (®Fi-Wi) میس یشبکه ب* 

 دستگاه را می توان به طور همزمان متصل کرد. یازدهحداکثر 

 
شود( برای به کریدل )به طور جداگانه فروخته می LANاتصال از طریق کابل  ■

 ارتباطات

مرسوم را به کریدل  LAN یا اینترنت همزمان با شارژ، یک رابط LANبرای استفاده از ارتباط 

(HWD36PUA)W05   متصل کنید.( شودیفروخته م)به طور جداگانه 

 

 auیس جهانی سرو ■

 ارتباط برقرار کنید. LTE/UMTSاز شبکه می توانید با استفاده در خارج از کشور 

 

 

 

 تنظیمات کارخانه

 انجام دهید  Speed Wi-Fi NEXTتوانید با آنچه می

 ( Wi-Fi یراه انداز) Wi-Fi it 設定برچسب ■ 
 دی( و کلSSIDنام شبکه ) کردن وارد ،(LAN (®Fi-Wi)شبکه بی سیم دستگاه با ) یکنسول باز ای وتریمانند کامپ یهای دستگاه به LAN (®Fi-Wi)شبکه بی سیم محصول از طریق  نیاتصال ا یبرا

  .را مطالعه کنید کتابچه نیدر ا "دستی اتصال" قسمت ،LAN (®Fi-Wi)شبکه بی سیم  دستگاه هایی با الاتص یاست. برا ازیمورد ن )رمز عبور( یتیامن

 

 

( چاپ شده است )به Wi-Fi ی)راه انداز Wi-Fi it 設定برچسب  ی)گذرواژه( رو یتیامن دی( و کلSSIDنام شبکه )

ریست از  اپسیفرض و  شپی طور به LAN (®Fi-Wi)شبکه بی سیم کاال و  اتصال یبرچسب برااین فرض(.  شیطور پ

و در صورت  نگه داری کرده قسمت راست چسباندن آن بهبا  (مثال یبرا) توانید برچسب راکاال الزم است. می کردن

 .دیمراجعه کنبه آن لزوم 

 

 

 

 (ریست) ماتیتنظ یراه انداز برای ■

 .دیفشار ده زینوک ر یش کیبا ثانیه از پنج  بیش یرا برا RESETدکمه  کاال روشن است، در حالیکه ماتیتنظ یراه انداز یبرا

 .دیدقت کن گزینه نیشود. لطفاً در استفاده از ا یشما پاک م ماتی، همه تنظدیکن ریست* اگر محصول را 

 

 

 

را در این محل در  Wi-Fiبرچسب راه اندازی  

دفترچه راهنمای راه اندازی سریع بچسبانید و 

 آن را در محلی امن نگه داری کنید. 

 یارتباط یحالت ها متنظی ■

 .شودانجام  UMTS ای WiMAX 2+  ،LTE ستمیس قیاز طر تواندها با کاال می ارتباط داده

 .دیاستفاده انتخاب کن یرا برا ریز یارتباط یحالتها

 

 شبکه به: باال سرعت حالت WiMAX 2+ شود یمتصل م. 

 شبکه به: منطقه عالوه حالت به باال سرعت حالت WiMAX 2+ شبکه  ایLTE شود یمتصل م. 

 

 یسرعت ارتباط / مصرف باتر مینظت ■

  .دی( انجام دهECO ماتی)تنظ یسرعت ارتباط و مصرف باتر یبرا یماتیتنظ دیتوان یم

 .دیرا روشن کن ECO، حالت ریز یاستفاده از حالت ها یبرا

 باال عملکرد 

 کند. یم. از تجمع حامل استفاده رساند می حداکثر به را عملکرد

 نرمال 

تعادل  این تغییر حالت برای ایجاد .شود یاستفاده نم ی پایین است، از این ویژگیباتر ی که سطحشود، اما هنگام یاست از تجمع حامل استفاده م یفکا یکه سطح باتر ینگامه

 .افتدوجود نداشته باشد، اتفاق میمدت زمان ثابت  یبرا یارتباط تیوضع چیکه ه یهنگام یباتری داریپا عملکرد و نیمناسب ب

 ی باتر رهذخی 

 کند. ینمشود. از تجمع حامل استفاده  ییصرفه جو یاتردهد تا در مدت زمان ب یرا کاهش م یباتر مصرف 

 .تجمع حامل در دسترس نباشد ه،ریو غ هیپا ستگاهیازدحام ا تیبسته به وضعممکن است  ،شده باشد میتنظ "نرمال" ای "عملکرد باال"اگر  ی* حت

 

 

 (2017است )تا دسامبر  ریبه شرح زاین کاال  USB اتصال/  ®بلوتوث /LAN (®Wi-Fi ) میس یشبکه ب یمناسب برا طیمح

 سازگار های دستگاه  ■

 باشند: سازگار ریز یاستانداردها باکه  رهیو غ ی، کنسول باز، تلفن هوشمند iPhone  ،iPod touch  ،iPad  ،iPad mini، انهیرا

 دستگاه IEEE802.11a/b/g/n/ac میس یشبکه ب LAN (®Wi-Fi) 

  Android 4.0 ایباالتر  ای iOS که از   ®بلوتوث، دستگاهPAN Profile کند یبانیپشت. 

 Windows PC/Mac  با درگاهUSB 

 
 (یشخص یها انهیسازگار )را یعامل ها ستمسی ■

 (تیب 64/تیب 32) 10 ندوزی، و(تیب 64/تیب 32) 8.1 ندوزی، و(تیب 64/تیب 32) 7 ندوزیو

Mac OS X 10.6 (32-bit/64-bit)  وMac OS X 10.7 (32-bit/64-bit) 

Mac OS X 10.8 (32-bit/64-bit)  وMac OS X 10.9 (32-bit/64-bit) 

Mac OS X 10.10 (32-bit/64-bit)  وMac OS X 10.11 (32-bit/64-bit) 

macOS High Sierra 10.13 (64-bit)  وmacOS Sierra 10.12 (64-bit) 

 شود. یم یبانیپشت یسینسخه انگل/ی، نسخه ژاپنعامل ستمیهر س یبرا 

 شود. ینم یبانیپشت USB، اتصال Windows RT ی* برا

 

  حافظه ■

 (یتیب 64است ) ازیمورد ن شتریب ای تیگابایگ 2، (یتیب 32است ) ازیمورد ن شتریب ای تیگابایگ 1: 7 ندوزوی

 است ازیمورد ن شتریب ای تیگابایگ 2: 8.1 ندوزیو

 (یتیب 64است ) ازیمورد ن شتریب ای تیگابایگ 2، (یتیب 32است ) ازیمورد ن شتریب ای تیگابایگ 1: 10 ندوزوی

Mac :512 است( ازیمورد ن شتریب ای تیمگابا 256شود ) یم هیتوص شتریب ای تیمگابا 

 

 100سکدی هارد ■

 الزم است( دآزا یفضا شتریب ای تیمگابا 50شود ) یم هیتوص شتریب ای تیمگابا 

 .است ازیآزاد مورد ن یفضا شتریب ای تیگابایگ 2: 8.1 ندوزیو

 .است ازیآزاد مورد ن یفضا( یتیب 64) شتریب ای تیگابایگ 20، (یتیب 32) شتریب ای تیگابایگ 16 :10 ندوزیو

 

  شنمای صفحه ■

 .شود یم هیتوص شتریب ای 1024×768ح وضو

 

 USB پورت ■

USB 2.0 ،USB 3.0 ای USB 3.1 به جز درگاه ها(ی USB انهیسازنده را شده توسط مشخص) 

 است. USB 2.0 مخصوص * سرعت انتقال استاندارد

 

 (Speed Wi-Fi NEXTات میابزار تنظ برای) سازگار مرورگر ■

Microsoft Internet Explorer 8.0 - 11.0, Microsoft Edge 
Safari 6.0 - 10.1, Firefox 24.0 - 55, Chrome 21 - 60, Opera 11 – 47 

 هوشمند( یها یگوش یبرا Speed Wi-Fi NEXT ماتی)سازگار با ابزار تنظ iOS 6.0 - 11مرورگر استاندارد 

 هوشمند( یها یگوش یبرا Speed Wi-Fi NEXT ماتی)سازگار با ابزار تنظو کروم  Android 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1, 8.0 مرورگر استاندارد

 یجانب یدستگاه ها ،یشخص انهی)راشده  استفاده طیمح نوع بسته به خاصی قابل استفاده باشد، طیاگر مح ی، حتنیبگذارد. همچن ریممکن است بر عملکرد تأث ی فوقها طیدر خارج از مح ستفادها

به ؛ ممکن است نترنتیا یها نهیدر گز تنظیمات امنیتی ای یمرورگر وب مانند پروکس ماتیبسته به تنظقابل انجام،  اتیعمل همچنین .کار نکند یممکن است محصول به درست (رهیا و غ، برنامه همتصل

 نشود. انجام یدرست

 .دیو دستورالعمل ها را دنبال کن کرده، به سازنده مربوطه مراجعه رهیعامل و غ ستمی، اطالعات ارتقاء نسخه سانهیرا یبانیپشت ی* برا

 

 

 

 USB اتصال / ®بلوتوث/  LAN (®Fi-Wi) میس یشبکه ب یبرا مناسب طیمح

 

 
 

 نمی باشد. یتوسط مشتر ییقابل جابجاشده است و  ثابتدر محصول  ی* باتر

(( )یآنتن )قسمت خاکستر هیاطراف ناح اندنشده است. پوشش هیتعب ی* آنتن در واحد اصل

 قرار دهد. ریارتباط را تحت تأث تیفیممکن است ک دست با

 

 (ی)صفحه لمس نمایش پانل ①
 .دهد یم شینما را محصول تیوضع

 .دیلمس کن مستقیم صفحه را استفاده یبرا

 

 NFCمنطقه اسکن   ②

 .دیاستفاده کن NFCاز عملکرد  LAN (®Wi-Fi) میس یبارتباط  جادیا یبرا

 

 دکمه ریست ③
 برمی گرداند. فرض کارخانه شیرا به پ ماتیتنظ

 

 (Cپایانه اتصال خارجی )تایپ  ④

 

 دکمه روشن ⑤

 دستگاه را خاموش/روشن می کند، ریست می کند، صفحه را خاموش/روشن می کند.

 

 شکاف نانو کارد ⑥
 IC cardمحل اتصال 

 

 

 عملکرد دکمه ها ■

 دکمه روشن

 توضیحات عملکرد نحوه ی عمل

 .دیفشار ده برای روشن کردن این دکمه را ،خاموش است دستگاهکه  یهنگام روش پایین نگه دارید سه ثانیه بایتقر یبرا

را انتخاب  "reboot"یا  "Power off"دکمه  است، روشن دستگاهکه  یهنگام خاموش/ریبوت پایین نگه دارید یک ثانیه بایتقر یبرا

 کنید.

صفحه نمایش را روشن/خاموش  )تقریبا یک ثانیه(یک بار فشار دهید 

 میکند.

 Wi-Fiقسمت  auto sleepاز حالت 

 *خارج می شود

را فشار دستگاه این دکمه  هنگام روشن بودن شیخاموش کردن صفحه نما یرا

 .دیده

 کردن صفحه این دکمه را فشار دهید،روشن  برایخاموش است  شیصفحه نما یوقت

 شود یم کردن قفل صفحه ظاهر باز

 قطع auto sleepحالت  لدلی به LAN (®Wi-Fi)  میس یب یکه شبکه  یهنگام

 دیرا فشار دهاین دکمه  LAN (®Wi-Fi)وصل کردن مجدد  یبرا شده است

 هنگامی که دستگاه پاسخ نمی دهد آن را با این دکمه خاموش کنید اجبار به خاموش شدن پایین نگه دارید ده ثانیه بایتقر یبرا

 

 نام و عملکرد قطعات

 au IC cardوارد/خارج کردن 

 .دیکن رفعالیرا غ  LAN (®Wi-Fi)  میس یب یشبکه گزینه  یباتر یداخل یانرژ رهیذخ برای ،شود یانجام نم خاصیارتباط داده در مدت زمان  ی*: وقت

 دکمه ریست

 توضیحات عملکرد نحوه ی عمل

را پایین نگه  RESETدر حالیکه دستگاه روشن است با یک جسم نوک تیز دکمه  تنظیمات را شروع می کند پایین نگه دارید پنج ثانیه بایتقر یبرا

 دارید.

 Speed Wi-Fi ماتیبا ابزار تنظبه جای این گزینه، می توانید دستگاه را از طریق 

NEXT .ریست کنید 

 
 

 .دیرا شارژ کن یشود. قبل از استفاده از محصول ، باتر یشارژ نم یبه اندازه کاف یباتر دیدر زمان خر

 ACشارژ با آداپتور  ■
 داده شده است. حیشود( توض ی)جداگانه فروخته م Type C Common AC Adapter 02شارژ با 

 

ولت صد   AC زیشود( را در پر ی)جداگانه فروخته م Type C Common AC Adapter 02 دوشاخه ①

 دیوارد کن

اتصال  انهیشود( را به پا ی)جداگانه فروخته م USB Type C Common AC Adapter 02دوشاخه  ②

 دیمحصول وارد کن یخارج

 .دیتا انتها وارد کن یم و محکممستق

شود(  ی)جداگانه فروخته م USB Type C Common AC Adapter 02پس از اتمام شارژ ، دوشاخه  ③

 .دیاز محصول خارج کن ماًیرا مستق

 دیجدا کن زیشود( را از پر ی)جداگانه فروخته م Type C Common AC Adapter 02برق  زیپر ④
 

. 

 

 

 

 

 رایانه شارژ با ■

 

 .دیمحصول وصل کن یاتصال خارج انهی)نمونه( را به پا USB 2.0 Type C-Aکابل  ①

 .دیو محکم تا انتها وارد کن میمستق

 دیوصل کن انهیرا USB)نمونه( را به پورت  USB 2.0 Type C-Aکابل  گریاتصال طرف د ②
 .دیوارد کن ماًیو آن را مستق دیحاصل کن نانیاز شکل پالگ اتصال اطم

 دیاز محصول خارج کن ماًی)نمونه( را مستق USB 2.0 Type C-Aپس از اتمام شارژ ، کابل  ③
 است. دهیرس انیداده به پا افتیکه ارسال/در دیحاصل کن ناناطمی دستگاه برداشتن از قبل •

 

 کریدل شارژ با ■

 .دیشود( استفاده کن ی)جداگانه فروخته م Type C Common AC Adapter 02شود( و  ی)جداگانه فروخته م  W05 Cradle (HWD36PUA)از 

 

 شود( ی)جداگانه فروخته م دیوصل کن کریدل USBبرق  انهیشود( را به پا ی)جداگانه فروخته م USB Type C Common AC Adapter 02دوشاخه  ①
 .دیو محکم تا انتها وارد کن میمستق

 

 دیولت وارد کنصد   AC زیشود( را به پر ی)جداگانه فروخته م Type C Common AC Adapter 02برق  زیپر ②
 شود. یشود( روشن م ی)جداگانه فروخته م پاور کریدلنشانگر 

 شود( ی)جداگانه فروخته م دیوصل کن کریدلشارژ  به USBمحصول را با رابط  ③
 

 

 

 شارژ کردن

 تا دستگاه روشن شود دیفشار ده هیاز سه ثان شیخاموش را بدکمه روشن/ ①

 شود. یداده م شیاست و صفحه باز کردن قفل نما روشندستگاه 

 میس ی، عملکرد شبکه بنیشود. همچن یمتصل م نترنتیبه طور خودکار به ا کاال، روشن است دستگاهکه  یهنگام LAN 

(*Fi-Wiروشن شده و )   شود. یداده م شیفعال است نمابلوتوث که عملکرد  ینگام هشود.  یظاهر م 

  صفحه"Auto Update" یسیزبان به انگل رییتغ یشود. برا یظاهر م ،"(Next)" صفحه  ← دیرا انتخاب کن"(Go to 

home)"  در"Welcome to this device"  را انتخاب کرده و سپس زبان را از"Settings" اطالع از  ی. برادیکن میتنظ

 .دینیدفترچه راهنما بب نیرا در ا "یسیبه صفحه انگل رییتغ" قسمت ،اتیجزئ

 

 

 

 دیبکش نییپا ایصفحه را به باال  ②
 شود. یداده م شینما یصفحه باز شده و صفحه اصل

 

 دیضربه بزن "Power off" یرو ← دیفشار ده هیثان کیاز  شیب یخاموش را براخاموش کردن دستگاه، دکمه روشن/ یبرا ③
 ضربه بزنید. "Reboot"برای راه اندازی مجدد محصول ، روی 

 

  یخاموش کردن اجبار ■
 .دیدوباره آن را روشن کن دیتوان ی، مشود یفعال م ریغ دستگاهکه  ی، هنگامخاموش شود. سپس اجباربه  دستگاه تا دیفشار ده هیاز ده ثان شیب یخاموش را برادکمه روشن/

 

 

 

 مجدد دستگاه یروشن/خاموش/راه انداز

یمصرف باتر / سرعت ارتباط / حالت ارتباط میتنظ  

  یاستفاده از صفحه لمس ■

Tap  
 .دیصفحه را لمس کرده و سپس بالفاصله انگشت خود را رها کن یبه آرام

Flick (Swipe)  
 .دیکار کن صفحهبا ، راست/چپ ای نیی)تکان دادن( انگشت خود به باال/پا عیبا حرکت سر

Drag 
 .دیو آن را در جهت مورد نظر دنبال کن دیرا لمس کن یا غیره Sliderیک 

Slide 
 .دیآن حرکت کن یتا رو دیکن دنبال کنیدو آن را در جهت دلخواه  دیصفحه را لمس کن

  شیصفحه نما ■

  شود. یداده م شینما یدر صفحه اصل ریاطالعات ز

 

 Bridgeحالت  ⑥
 روشن: روشن •

 خاموش: خاموش •

 

 یداخل طینشانگر استفاده در مح ⑦
 .دیاستفاده کن یداخل طی، از محصول در محنشانگر روشن شد نیا یوقت

 W52 کانال گاهرتزیگ 5با باند ( Wi-Fi®) میس یب LAN به متصل: روشن •

 یب LANیا   W56 کانال گاهرتزیگ 5با باند ( Wi-Fi®) میس یب LAN به متصلخاموش:  •

  گاهرتزیگ 2.4با باند ( Wi-Fi®) میس

  DFS chevking زن چشمک 

 

① 

 

 گنالیقدرت س
 UMTS ای WIMAX 2+  ،LTE ستمیس

 نامعتبر است  ICکارت  ای IC auکارت 

 خارج از محدوده خدمات

 نگیهنگام روم

 اتصال خط

 متصل است APدر حالت  شود( ی)جداگانه فروخته م کریدل

 یسطح باتر ⑧
 است یکاف

 شارژ در حال

 

 شیصفحه نما یفعل تیموقع ⑨
 شود. یداده م شینما 2 ای 1 یاز صفحه اصل کیدهد که کدام  ینشان م

 ECO ماتیتنظ/ماتیتنظ/مریتا/WAN: درباره/1 یصفحه اصل

 ماتیآسان/تعداد داده ها/راهنما/تنظ ماتی: تنظ2 یصفحه اصل

 

 ارتباط داده تیوضع ⑩
 افتیدر

 حال ارسال در

 

 آیکن های منوی لمسی ⑪
 .دیمربوط به هر عملکرد ضربه بزن ماتیانجام تنظ یبرا

 

 2*شده توسط شمارنده ارتباطات میمقدار داده تا کنون/حداکثر مقدار داده تنظ ⑫

1m :ماه کیشمارنده مقدار داده به مدت  شینما 

3d :می دهد شیمقدار داده را به مدت سه روز تا امروز نما. 

 

شده  نییتع شیاز پ یاضاف نهی، هزمنطقه حالت حالت سرعت باال به عالوه: با رفتن به 1*

 شود. افتیممکن است جداگانه در

که مقدار داده از  یدر صورت شمارنده مقدار داده، یاعالن برا میماهه با تنظ کی شی: در نما2*

سه روزه، اگر مقدار داده  شیکند. در صورت نما یم رییشده فراتر رود رنگ نوار تغ نییمقدار تع

 .کند یم رییشود، رنگ نوار تغ شتریشده ب نییتا روز قبل از مقدار تع

 یحالت ارتباط ②

 HS باال: حالت سرعت 

 شود ی+ متصل مWiMAX 2به شبکه 

 HS+A: 1*منطقه حالت حالت سرعت باال به عالوه 

 شود یمتصل م LTEشبکه  ای+ WiMAX 2به شبکه 

 متصل ®بلوتوثLAN  (Fi-Wi® /) میس یبی تعداد دستگاهها ③
شوند  یمتصل متترینگ  ®بلوتوث(/ ®Fi-Wi) میس یب LAN قیکه از طر ییتعداد دستگاه ها

 نشان داده شده است.

 وجود ندارد( Wi-Fi®) میس یب LAN اتصال

سمت راست با  نیی)شماره پا است متصل( Wi-Fi®) میس یب LAN قیدستگاه از طر کی

 کند( یم رییمتصل تغ یتوجه به دستگاه ها

 اتصال بلوتوث وجود ندارد

 کند( یم رییسمت راست تغ نیی)عدد پا استبلوتوث متصل  قیدستگاه از طر کی

 نرم افزار یاعالن به روز رسان ④

 نرم افزار موجود است یبه روز رسان نیآخر   

 باند فرکانس ⑤

 در حال استفاده است گاهرتزیگ 5: باند روشن •

 در حال استفاده است گاهرتزیگ 2.4خاموش: باند  •

 

 امیپ/شنیمیبا ان یاطالع رسان ■

 شود. یاطالع داده م امیپ ای شنیمیبا ان یارتباط و اطالعات خراب تیوضع

 شرح شینما

 
 شود(. یداده م شیخاموش است نما دستگاهکه  یشارژ )هنگامدر حال 

 فعال است. au ICکارت  نیکد پ *رمز پین

au Nano IC Card 04 LE دیمجدد کن یرا وارد کرده و دستگاه را راه انداز au IC  نشده است واردکارت 

 شود. یداده م شیصفحه باز کردن قفل نما ی*: هنگام روشن کردن محصول رو

 

 هیاول اتیعمل یریادگی■

 .دیصفحه ضربه بزن یرو ماًیداده شده، مستق شینماد نما ایانتخاب مورد  یبرا

 .دیرفع انتخاب/ورود ضربه بزن یداده شد، برا شیصفحه نما یدر باال  که یهنگام

 .دیآن ضربه بزن ی، رویلغو انتخاب/ورود و بازگشت به صفحه قبل یداده شد، برا شینما  که یهنگام

 .دیضربه بزن یبازگشت به صفحه قبل یشود، برا یداده م شیصفحه نما یدر باال  که یهنگام

 .دیضربه بزن  ی رویبازگشت به صفحه اصل یبرا

 

  های سادهعملکرد 

 ثبت شده است. au IC cardدر  رهیشماره تلفن شما و غ

 سازگار است. au Nano IC Card 04 LEمحصول با  نیا

 وجود ندارد. رهیو غ یتماس تلفن امکان شود، یم رهیذخ یاطالعات مشترعنوان به  au IC card* اگرچه شماره تلفن در 

 شود. دستگاه بیآس ای یاست باعث خرابممکن  au IC cardاستفاده از  نصورتیا ری، در غدیتوجه کن ریبه نکات ز

  قسمتIC ( ی)فلزau IC card دیرا لمس نکن. 

 دیدر جهت درست وارد کن.force 

 دهیدن هنگام وارد یا خارج کردن بیش از حد فشار. 

 .باشد معیوب au IC card ایوارد نشده باشد  یبه درست au IC cardشود که  یظاهر م یخطا زمان غامیپ *

 .نکنیدگم آن را  au IC card خارج کردنهنگام  دیلطفاً مراقب باش *

 شود. ی دستگاهممکن است باعث خراباین کار. دیوارد نکن لیرا با آداپتور تبد IC* کارت 

 باشد شناخته نمیشود.که خاموش نشده  یمحصول یرو au IC card. دی، محصول را خاموش کنau IC card وارد/خارج کردنقبل از 

 متصل است، آن را جدا کنید. USBدر صورتی که کابل 

 

 

 au IC cardکردن  وارد■ 
 

 را باز کنید Nano IC Card اسالت پوشش ①
ن کایپ جهتدر و آن را  دیکنار جلد قرار ده در قسمت مقعر ی( خود را روناخنشت )انگ

 بکشید.

 

② au IC card  اسالت را داخلNano IC Card وارد کنید 

در شکل ، جهت را باشکاف نشان داده شده استرو به باال )فلزی( کارت  ICدر حالی که قسمت 

 بدهد. کیکل صدای دتایرا وارد کن au IC card، تطبیق دهید

 در یک جهت قرار دهید. au IC cardرا با  Nano IC Cardاسالت  پوشش ③

 فشار دهید. را به آرامی Nano IC Cardاسالت  پوشش ④

 

 au IC cardکردن  خارج■ 
 

 را باز کنید Nano IC Card اسالت پوشش ①
 ن بکشید.کایپ جهتدر و آن را  دیکنار جلد قرار ده در قسمت مقعر ی( خود را روناخنشت )نگ

② au IC card .را به آرامی به طور کامل فشار دهید تا صدای کلیک بشنوید 
را با انگشت خود نگه داشته و به عقب  au IC cardکه صدای کلیک را شنیدید  هنگامی

 بکشید.

 

 در یک جهت قرار دهید. au IC cardرا با  Nano IC Cardاسالت  پوشش ③

 را به آرامی فشار دهید. Nano IC Cardاسالت  پوشش ④

 

 

 

https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/


 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .)خاموش: خاکستری( در کنار هر مورد تنظیم نمایش داده می شود ، برای روشن/خاموش کردن تنظیمات روی کلید ضربه بزنید )روشن(   هنگامی که کلید 

 .هنگامی که کلید کشویی نمایش داده می شود، کلید را بکشید تا تنظیمات را روشن/خاموش کنید

 تنظیمات روشن است. 

 )خاکستری(: تنظیمات خاموش است. 

 

 

 
 وارد کردن شماره

 ظاهر می شود.، صفحه کلید مخصوص اعداد PINهنگام وارد کردن شماره ای مانند کد 

 فیلد ورود ①

 شماره وارد شده نمایش داده می شود.

 کلید ها ②
 برای وارد کردن شماره اختصاص داده شده به کلید، روی آن ضربه بزنید.

 مکان نما ③
 در محل ورود نمایش داده می شود.

 پاک کردن ④

 شماره وارد شده را پاک می کند.

 

 
 «مثال: صفحه ورود کد پین»

 

 

 Wi-Fi اتصال با استفاده از تنظیمات کپی 

 .و رمز عبور را در محصول کپی کنید SSID که تا به حال استفاده کرده اید، می توانید Wi-Fi هنگام استفاده از محصول به جای روتر

 .الزم نیست (Wi Fi) بی سیم LAN جهت سهولت اتصال دستگاه ها، تغییر تنظیمات در دستگاه های

 .باشد  WPS سابق شما مجهز به عملکرد Wi-Fi این عملکرد فقط زمانی قابل استفاده است که روتر * 

 ممکن است کپی در دسترس نباشد. Wi-Fiبسته به تنظیمات روتر     

 

 را بزنید  ")بعدی( Next" ←را انتخاب کنید  "Easy setting"، قسمت Home screenاز قسمت  ①

 

 

 

 

 را انتخاب کنید. ")شروع( Start" ←را انتخاب کنید  "(Wi-Fi)کپی تنظیمات  Wi-Fi copy setting"قسمت  ②
 

 

 

 

 قبلی را فشار دهید Wi-Fiروتر  WPSدقیقه، دکمه  2در عرض  ③

 . بر روی صفحه نمایش محصول نمایش داده می شود."Discover SSID"وقتی تشخیص موفقباشد، 

 

 بزنید  ")بله( Yes"بر روی  ④
SSID .و رمز عبور بر روی محصول کپی می شوند و محصول به طور خودکار ریست می شود 

 

 بزنید. "Yes"نمایش داده می شود روی گزینه  "Accomplish"هنگامی که  ⑤
 

 قبلی را خاموش کنید Wi-Fiروتر  ⑥
 قبلی شما به محصول متصل می شود.  (Wi Fi) بی سیم LAN دستگاه

 

 

 

 
 نمایش داده شده روی محصول ، امکان اتصال خودکار با محصول را فراهم می کند. QRرا روی تلفن هوشمند خود نصب کنید که با اسکن کد  "Huawei HiLink"برنامه 

 

 را انتخاب کنید "Easy setting"، قسمت Home screenاز قسمت  ①

 QR code" ← "QR code"" ←را انتخاب کنید  ")بعدی( Next"گزینه  ②
 ظاهر می شود. "Huawei HiLink"برای بارگیری برنامه  QRکد 

 را اسکن کنید QRدر تلفن هوشمند، کد  QRبا برنامه اسکن کد  ③

  دستورالعمل های برنامه اسکن کدQR  را دنبال کنید، بهURL .اسکن شده متصل شوید 

 ضربه بزنید "INSTALL"روی  ④

  بررسی کنید که برنامه"Huawei HiLink" ده باشد.بارگیری ش 

 ضربه بزنید ")بعدی( Next"در صفحه محصول، روی  ⑤
 برای اتصال ظاهر می شود. QRکد 

 ضربه بزنید "Huawei HiLink"از لیست برنامه های موجود در تلفن هوشمند، روی  ⑥

 صفحه انتخاب دستگاه ظاهر می شود.

  هنگام فعال شدن برای اولین بار، صفحه معرفی برنامه"Huawei HiLink" .ظاهر می شود. از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید 

 LAN ( بی سیمWi-Fi.تلفن هوشمند را از قبل روشن کنید ) 

 ")بعدی( Next" ←ضربه بزنید  "3G/4Gروترهای بی سیم "روی  ⑦

 ظاهر می شود. Huawei HiLinkصفحه اصلی 

 ضربه بزنید "اسکن"منو را در پایین صفحه سمت چپ بکشید/تکان دهید و سپس روی  ⑧
 ظاهر می شود.  QRیک صفحه اسکن کد 

 نمایش داده شده روی صفحه محصول را اسکن کنید QRکد  ⑨
 روی صفحه تلفن هوشمند نمایش داده می شود، تنظیمات کامل شده است.( Wi-Fi)بی سیم  LANهنگامی که نماد سیگنال 

 برنامه را بارگیری کنید. QRجستجو کرده و سپس به جای خواندن کد  "Google Play/App Store"را در  "Huawei HiLink"* می توانید برنامه 

 استفاده کنید. "Huawei HiLink"، اتصال به طور خودکار برقرار نمی شود. حتماً از برنامه "Huawei HiLink"محصول با برنامه ای به جز برنامه  QR* با اسکن کد 

 در این راهنما مراجعه کنید. "اتصال دستی"، به قسمت QR* در صورت عدم اتصال خودکار با اسکن کد 

 ، از طریق صفحه اصلی با توسعه دهنده برنامه تماس بگیرید."Huawei HiLink"* برای پرس و جو در مورد برنامه 

http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm )ژاپنی( 

 

 

 QRاتصال با تلفن هوشمند با استفاده از کد 

 USB 2.0 Type C-A یا با استفاده از کابل (Wi-Fi) بی سیم LAN در مرورگر وب رایانه شخصی متصل به محصول از طریق Speed Wi-Fi NEXTتنظیمات محصول را از طریق ابزار تنظیمات 

 .)نمونه( انجام دهید

 .به عنوان مثال توضیح داده شده است (Wi-Fi) بی سیم LAN روش زیر برای اتصال از طریق

 .استفاده کنید (Wi-Fi) بی سیم LAN از طریق اتصال  Speed Wi-Fi NEXTبرای استفاده از ابزار تنظیمات  "SSID1" * از

 * برای ورود به سیستم، هنگام باز شدن صفحه قفل یا در حالیکه صفحه محصول خاموش است، عملیات را انجام دهید.

 کمه روشن/خاموش را بیش از سه ثانیه فشار دهید تا دستگاه روشن شودد ①

 ( به محصول متصل شویدWi-Fiبی سیم ) LAN( را فعال کرده و از طریق Wi-Fiبی سیم ) LANدستگاه  ②

 وارد کنید URLرا در قسمت آدرس  "http: //speedwifi-next.home"مرورگر وب را فعال کرده و  ③
 سیستم ظاهر می شود.صفحه ورود به 

 

 

 را انتخاب کنید "ورود() Login"را وارد کرده سپس  "admin"در قسمت نام کاربری و رمز عبور  ④

  رمز ورود پیش فرض برای ابزار تنظیماتSpeed Wi-Fi NEXT پنج رقم آخر ،IMEI  است که در قسمت

 پشتی محصول نشان داده شده است.

  وقتی"Login ()قدرت رمز ورود شما بسیار کم است. لطفاً برای "می کنید، صفحه تأیید را انتخاب  "ورود

 ظاهر می شود. "جلوگیری از مشکالت احتمالی امنیتی، رمز عبور را تغییر دهید.

در صفحه تأیید انتخاب شود، می توان رمز عبور را به سرعت از  ")االن تغییر دهید( Change Now"وقتی 

 ییر داد. پس از تغییر رمز عبور، دوباره از صفحه ورود به سیستم وارد شوید.طریق صفحه تغییر رمز عبور تغ

در صفحه تأیید انتخاب شود، ورود به سیستم انجام می شود و صفحه ابزار  ")بعدا( Later"هنگامی که 

 ظاهر می شود.  Speed Wi-Fi NEXTتنظیمات 

  ،برای تغییر زبان"English"  را از لیستLanguage نتخاب کنید.)زبان( ا 

 
 

 ظاهر می شود. Speed Wi-Fi NEXTتنظیمات/اتصال( ابزار تنظیمات ) Setting/Conectionشوید، صفحه  Speed Wi-Fi NEXTهنگامی که با موفقیت وارد ابزار تنظیمات 

 

 Speed Wi-Fi NEXTفعال کردن ابزار تنظیمات 

 به روز رسانی نرم افزار■ 

 .بررسی کنید که آیا جدید ترین نرم افزار موجود است یا خیر

 .نیز انجام داد Speed Wi-Fi NEXTابزار تنظیمات * به روز رسانی نرم افزار را می توان با 

 را انتخاب کنید ")به روز رسانی( Update" ← ")تنظیمات( Setting"از صفحه اصلی محصول،  ①

 ضربه بزنید ")به روز رسانی( Update"روی  ②
 .ضربه بزنید تا عملیات پایان یابد "OK" است یا خیر. اگر نرم افزار جدیدی وجود ندارد، رویبررسی کنید که آیا جدید ترین نرم افزار موجود 

  .هنگامی که نرم افزار جدیدی وجود داشته باشد ، اطالعات نرم افزار نمایش داده می شود

 ضربه بزنید ")به روز رسانی( Update"روی  ③
 .بارگیری شروع می شود

 .ه طور خودکار شروع می شودپس از اتمام بارگیری، نصب ب

 

 به روز رسانی خودکار نرم افزار■ 
 .خودکار اجرا شود فعال است، محصول جدیدترین نرم افزار را هنگام روشن شدن دستگاه تشخیص می دهد و به روز رسانی می تواند بدون هیچ گونه عملیاتی به طور Auto Detectهنگامی که 

را برای به  "Update"روز رسانی نمی تواند به طور خودکار اجرا شود. در این حالت، هنگامی که اعالن به روز رسانی بر روی صفحه نمایش محصول ظاهر می شود ،با این حال، در طول ارتباط، به 

 .روزرسانی انتخاب کنید

 
 

 نکات■ 

 قبل از اجرای به روزرسانی آنالین، از اتصال محصول به اینترنت مطمئن شوید. 

  کامل شارژ کنیداجرای به روزرسانی، از میزان باتری محصول اطمینان حاصل کنید. اگر سطح باتری کم باشد، نمی توان به روز رسانی کرد. باتری را به طور قبل از. 

 IMSI هویت مشترک ثبت شده در کارت( IC و )و غیره IMEI هویت تجهیزات ثبت شده روی کارت( IC به سرور بروزرسانی اطال )ع داده می شود تا قبل از به روزرسانی و غیره

 .بررسی شود که آیا به روزرسانی مورد نیاز است یا خیر

 اگر نتوانستید در دسترس بودن جدیدترین نرم افزار را بررسی کنید، در مکانی که وضعیت سیگنال بهتر است دوباره امتحان کنید. 

 اتصال داده، هزینه مربوط به آن محاسبه می شود در صورت دسترسی به اینترنت از طریق محصول با استفاده از. 

 در صورت نیاز به بروزرسانی نرم افزار، در صفحه اصلی au و غیره به شما اطالع داده می شود. برای جزئیات بیشتر، با فروشگاه au  ،یا مرکز خدمات مشتری تماس بگیرید. همچنین

در شرایط  Speed Wi-Fi NEXT W05 که نیاز به به روز رسانی نرم افزار دارند ارسال شود تا بتوانند از Speed Wi-Fi NEXT W05 به کاربران au ممکن است اعالناتی از

 .مناسب استفاده کنند

 توصیه می شود قبل از بروزرسانی از محتویات تنظیمات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. 

 دوباره آن را اجرا کنیددر صورت عدم موفقیت یا متوقف کردن به روز رسانی نرم افزار ،. 

  اگر به روزرسانی نرم افزار دچار مشکل شود، ممکن است محصول غیرفعال شود. اگر محصول غیرفعال شد، آن را به فروشگاهau  یاPiPit به جز بخشی از مغازه ها( بیاورید(. 

 

 به روز رسانی نرم افزار

 .لوازم جانبی برای شارژ و اتصال با کامپیوتر و غیره به شرح زیر است

Type C Common AC Adapter 02 (0602PQA) )جداگانه فروخته می شود( 

Type C Common AC Adapter 01 (0601PQA) )جداگانه فروخته می شود( 

Common AC Adapter 05 (0501PWA) )جداگانه فروخته می شود( 

Micro B-Type C Adapter (0601PHA) )جداگانه فروخته می شود( 

W05 Cradle (HWD36PUA) )جداگانه فروخته می شود( 

 .است)جداگانه فروخته می شود( مورد نیاز  Micro B-Type C برای استفاده، آداپتور* 

 .خریداری کنید au لوازم جانبی موجود در این صفحه را می توانید از فروشگاه آنالین

http://onlineshop.au.com 
 

 لوازم جانبی مرتبط

 واحد اصلی■ 

 X55 (H)X12.6 (D) mm(W) 130تقریبا  ابعاد

 131gتقریبا  وزن

 USB 3.0 High Speed Type-C USB terminal رابط

 inches (320×240 dots) TFT 2.4 صفحه نمایش

 V DC, 1.8A 5.0 منبع تغذیه

 lithium-ion battery, 3.8 V, 2750 mAh باتری داخلی

زمان آماده به کار مداوم 

 *1)داخلی( 

 LANاز طریق شبکه 

 (Wi-Fiبی سیم )

 ساعت 850تقریباً 

 ساعت )هنگامی که حالت دسترسی سریع تنظیم شده است( 38تقریباً 

طریق دسترسی  از

 بلوتوث

 ساعت 620تقریباً 

 LANاز طریق شبکه  *1زمان ارتباط مداوم 

 *2( Fi-Wiبی سیم )

 (Normal *3WAN : High Speed/Eco mode :دقیقه ) 540تقریباً 

از طریق دسترسی 

 *4بلوتوث 

 (WAN : High Speedدقیقه ) 900تقریباً 

 درجه سانتی گراد 35تا  5محدوده دمای محیط کار:  محیط عملیات

 )غیر متراکم( C 85تا  35محدوده رطوبت محیط کار: 

)جداگانه فروخته می شود(  Type C Common AC Adapter 02 (0602PQA)دقیقه )هنگامی که  120تقریباً  زمان شارژ

 استفاده شود(

فروخته می شود(  )جداگانه Type C Common AC Adapter 01 (0601PQA)دقیقه )هنگامی که  130تقریباً 

 استفاده شود(

 *: زمان آماده به کار مداوم و زمان ارتباط مداوم بسته به شبکه ارتباطی شما تغییر می کند.1

 (.Wi-Fiبی سیم ) LAN*: زمان اتصال یک دستگاه 2

 .ECOتنظیمات  ←را می توان از صفحه اصلی تنظیم کرد  ECO*: گزینه های حالت 3

 دستگاه بلوتوث.*: زمان اتصال یک 4

 
■ WAN 

 WiMAX 2+ ،LTEخانگی:  شبکه های ارتباطی سازگار

 LTE ،UMTS خارج از کشور:

 

■ LAN 
Wi-Fi 

 (IEEE802.11a/b/g/n/ac)سازگار با  Wi-Fi شبکه های ارتباطی سازگار

 )W52GHz (W 5), *1ch13-1 ,56 ( محدوده فرکانس

 WEP: 64bit/128bit امن Wi-Fiشبکه 
WPA-PSK: AES/AES+TKIP 

WPA2-PSK: AES/AES+TKIP 

 بلوتوث

 بلوتوث 4.1سازگار با استاندار های ورژن  روش ارتباطی

 بلوتوث 1استانداردهای قدرت کالس  خروجی

 متر در منطقه با ویو واضح 10در حدود  فاصله ارتباط

 PAN Profile پروفایل بلوتوث

 4GHz. 2 محدوده فرکانس سازگار

 دستگاه Wireless LAN (Wi-Fi) 10 *2حداکثر ارتباط های همزمان 

 دستگاه 3بلوتوث 

USB 1 دستگاه 

 درجه به طور خودکار انتخاب کرد. 11تا  1*: به طور پیش فرض، کانال را می توان بین 1

 ( و اتصال بلوتوث در دسترس نیست.Wi-Fiبی سیم ) LAN*: استفاده همزمان از اتصال 2

 USB 2.0 Type C-A کابل ■

 متر 1تقریباً  طول سیم

 گرم 27تقریباً  وزن

 USB 2.0 TYPE-A, USB 2.0 TYPE-C رابط

 

 مشخصات اصلی

  WPS ( سازگار باWi-Fi°)بی سیم  LAN اتصال دستگاه های

 با مراحل ساده متصل کنید. WPS( را با استفاده از تنظیمات آسان Wi-Fiبی سیم ) LANسازگار است، می توانید دستگاه  WPS( شما با عملکرد Wi-Fiبی سیم ) LANاگر دستگاه 

 را انتخاب کنید "Easy setting"، قسمت Home screenاز قسمت  ①

② "Next )را بزنید  ")بعدی← "WPS setting"  را انتخاب کنید← "WPS" را انتخاب کنید 
 فعال است. WPSعملکرد 

 ( انجام دهیدWi-Fiبی سیم ) LANرا روی دستگاه  WPSدقیقه روش اتصال  2در عرض  ③
 

در صفحه  متصل( Wi-Fi)بی سیم  LAN محصول نمایش داده می شود و تعداد دستگاه های برای مدت کوتاهی روی صفحه "موفقیت آمیز بود. Wi-Fi اتصال"پس از موفقیت آمیز بودن تنظیمات، 

 .اصلی یک عدد افزایش می یابد

 متفاوت است.( Wi-Fi)بی سیم  LANعملکرد دستگاه بر اساس نوع دستگاه  •

 NFC( با استفاده از عملکرد Wi-Fi°)بی سیم  LANاتصال با تلفن هوشمند از طریق 

NFC یک عملکرد مناسب است که با آن می توان نام شبکه (SSID) و کلید امنیتی )رمز عبور( را اسکن کرد. برای اتصال، یک تلفن هوشمند سازگار با NFC  دستگاه(Android OS)  را روی محصول

 .نگه دارید

 ممکن است به صورت تصادفی تشخیص داده شود.  NFCروشن قرار دارد حمل کنید،  NFC* مراقب باشید که اگر محصول را در مکانی که یک تلفن هوشمند با عملکرد 

 

 NFCاتصال با نگه داشتن باالی منطقه تشخیص  ■
 دارید.برای راه اندازی اتصال، تلفن هوشمند خود را روی محصول نگه 

 

 دکمه روشن/خاموش را بیش از سه ثانیه فشار دهید تا دستگاه روشن شود ①

 محصول نگه دارید NFCگوشی هوشمند را روی ناحیه اسکن  NFCعالمت  ②

 ( روی صفحه تلفن هوشمند نمایش داده می شود، تنظیمات کامل شده است.Wi-Fiبی سیم ) LANهنگامی که نماد سیگنال 

 LAN ( بی سیمWi-Fi و عملکرد )NIFC .تلفن هوشمند را از قبل روشن کنید 

 .دستورالعمل های روی تلفن هوشمند را روی صفحه دنبال کنید 

 .عملکردها بر اساس تلفن های هوشمند متفاوت است 

  بسته به نسخه سیستم عاملAndroid  یا مدل تلفن هوشمند، ممکن است برنامه"Huawei HiLink"  مورد نیاز باشد. هنگامی کهURL  بارگیری برنامه"Huawei HiLink" 

 دستگاه را متصل کنید." Huawei HiLinkاتصال با برنامه  ■"ظاهر می شود، با مراجعه به قسمت 

 

 "Huawei HiLink"اتصال با برنامه  ■
 ا روی محصول نگه دارید.را روی تلفن هوشمند خود نصب کرده و برای اتصال آن ر "Huawei HiLink"برنامه 

 

 دکمه روشن/خاموش را بیش از سه ثانیه فشار دهید تا دستگاه روشن شود ①

 محصول نگه دارید NFCگوشی هوشمند را روی ناحیه اسکن  NFCعالمت  ②
 ظاهر می شود. "Huawei HiLink"بارگیری برنامه  URLفعال می شود و  NFCبرنامه ای برای اسکن برچسب 

  دستورالعمل های روی صفحه تلفن هوشمند را دنبال کرده و بهURL .اسکن شده متصل شوید 

 LAN ( بی سیمWi-Fi و عملکرد )NIFC .تلفن هوشمند را از قبل روشن کنید 

 .عملکردها بر اساس تلفن های هوشمند متفاوت است 

  اتصال با تلفن هوشمند با استفاده از عملکرد نمایش کد "اگر نشانی اینترنتی نمایش داده نمی شود ، بهQR" .مراجعه کنید و اتصال را امتحان کنید 

 ضربه بزنید "نصب"روی  ③

  بررسی کنید که برنامه"Huawei HiLink" .بارگیری شده باشد 

 اتصال دستی

 .طبق دستورالعمل های روی صفحه استفاده کنید (Wi Fi) بی سیم LAN برای اتصال با Easy settingاز قسمت تنظیمات دستی عملکرد 

 .برقرار می شود "SSID1 (WPA2/WPA)" * اتصال با استفاده از محصول

بی  LANرا برقرار کنید. هنگامی که اتصال را برقرار کردید، اتصال دستگاه  (Wi Fi) بی سیم LANمتصل می شود، اتصال   (Wi Fi) بی سیم LAN* هنگامی که محصول برای اولین بار به هر دستگاه 

 می شود. انتخاب کرده باشید( برقرار(Wi Fi) بی سیم  LANو غیره را در "ذخیره تنظیمات  "،"اتصال خودکار  "از بار دوم به طور خودکار )هنگامی که تنظیمات  (Wi Fi) سیم 

 

 را انتخاب کنید  "Easy setting"، قسمت Home screenاز قسمت  ①
 نمایش داده می شود "به این دستگاه خوش آمدید."صفحه 

 

 

 

② "Next )بعدی("  را بزنید← "Manual setting )را انتخاب کنید. ")تنظیمات دستی 

 محصول و کلید امنیتی )رمز عبور( نمایش داده می شود. SSIDظاهر می شود و  "تنظیم دستی"صفحه 

 

 

 

 روشن کنید  (Wi Fi) بی سیم LANرا در دستگاه   (Wi Fi) بی سیم LANعملکرد  ③
 

 محصول را انتخاب کنید SSIDاز لیست شبکه نمایش داده شده  ④

 

 کلید امنیتی )رمز عبور( را وارد کنید ⑤

  تأیید کنید که اتصال با محصول روی صفحه نمایش در دستگاهLAN بی سیم (Wi Fi)  کامل شده است 

 

 ضربه بزنید "OK"روی  ←را بزنید  ")بعدی( Next "محصول،  ")تنظیمات دستی( Manual setting "در صفحه  ⑥
 صفحه اصلی دوباره ظاهر می شود..

 

 

 

 را انتخاب کنید ")بعدا( Later"گزینه  ←را انتخاب کنید  "3G/4Gروترهای بی سیم " ←بزنید  ")باز( Open"روی گزینه  ④

 ظاهر می شود. Huawei HiLinkصفحه اصلی 

  هنگام فعال شدن برای اولین بار، صفحه معرفی برنامه"Huawei HiLink" .ظاهر می شود. از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید 

  "NFC" ←ضربه بزنید  ")دستگاه قطع شده است( Device disconnected "روی  ⑤

 محصول نگه دارید NFCگوشی هوشمند را روی ناحیه اسکن  NFCعالمت  ⑥

 می شود، تنظیمات کامل شده است. روی صفحه تلفن هوشمند نمایش دادهLAN (Wi-Fi )بی سیم هنگامی که نماد سیگنال 

مراجعه کنید و اتصال را دوباره امتحان  "QRاتصال با تلفن هوشمند با استفاده از کد "محصول انجام نشد، به قسمت  NFC* اگر اتصال خودکار با نگه داشتن ناحیه ی مشخص شده روی ناحیه اسکن 

 کنید.

 

 

 کنترل کردن شماره تلفن و غیره

 را کنترل کنید. IMEIه تلفن یا شما می توانید اطالعات دستگاه خود از جمله شمار

 را انتخاب کنید ")اطالعات دستگاه( Device information" ← ")درباره( About" ← ")تنظیمات( Setting"از قسمت صفحه اصلی دستگاه، قسمت  ①
 اطالعات دستگاه نمایش داده می شود.

 * تماس تلفنی و غیره از طریق این دستگاه امکان پذیر نیست.

 

 

 راهنمای کامل، هنوز هم وجود داشت لطفاً موارد زیر را بررسی کنید،  در صورتیکه مشکالتی مانند عدم امکان اتصال به اینترنت حتی پس از تنظیم و خواندن این دفترچه راهنما و

 .* قدرت سیگنال، ازدحام ارتباطی، میزان اطالعات ممکن است وضعیت ارتباط را تحت تأثیر قرار دهد
 

 امکان پذیر نیست (Wi-Fi) بی سیم LAN اتصال دستگاه های■ 
 .فعال است یا خیر (Wi-Fi) بی سیم LAN دستگاه در (Wi-Fi) بررسی کنید که آیا عملکرد شبکه بی سیم .1

را به  (Wi-Fi) بی سیم LAN مراجعه کنید. حتی در صورت عدم اتصال، عملکرد (Wi-Fi) بی سیم LAN در دسترس نیست، به دفترچه راهنما دستگاه WPS وقتی اتصال با عملکرد .2

 .صورت دستی تنظیم کنید

قرار دهید  OFF را روی "Wi-Fi PMF" اتصال دچار مشکل شود. روی روشن تنظیم شود "Wi-Fi PMF" است هنگامی که اتصال ، ممکن(Wi-Fi) بی سیم LAN بسته به دستگاه .3

 .و سپس اتصال را دوباره امتحان کنید
 

 اتصال به اینترنت امکان پذیر نیست■ 

 .بررسی کنید که در منطقه خدمات هستید .1

 .مکانی با آنتن دهی بهتر تالش کنید دریافت سیگنال ممکن است ضعیف باشد. دوباره در .2

 .مقصد اتصال ممکن است در زمان خاصی مشغول باشد. کمی صبر کنید و دوباره امتحان کنید .3

 .را فعال کرده و مطمئن شوید که محصول به درستی به اینترنت متصل شده است Speed Wi-Fi NEXT ابزار تنظیمات .4

 

 ارتباطات به صورت متناوب متوقف می شود■ 
 .دریافت سیگنال ممکن است ضعیف باشد. در یک منطقه با آنتن دهی بهتر بررسی کنید .1

 .سطح باتری را بررسی کنید. اگر سطح باتری کم است، شارژ کنید و دوباره وصل کنید .2

 صحیح متصل شده اند.به طور  USB 2.0 Type C-A ، بلوتوث یا کابل (Wi-Fi) بی سیم LAN مطمئن شوید که محصول و رایانه شخصی از طریق .3

 .متصل اند، محصول را خاموش کرده و دوباره روشن کنید (Wi-Fi) بی سیم LAN از طریق (Wi-Fi) بی سیم LAN اگر محصول و دستگاه .5

 .اگر محصول و دستگاه بلوتوث را از طریق بلوتوث متصل کرده اید، محصول را مجدد راه اندازی کنید .6

 .به هم متصل شده اند، محصول را مجدد راه اندازی کنید USB 2.0 Type C-A اگر محصول و رایانه از طریق کابل .7

 .ا وصل کنیداگر بعد از انجام مراحل فوق اتصال برقرار نشد، محصول را از رایانه جدا کرده، رایانه را راه اندازی مجدد کرده و سپس دوباره محصول ر

 

 .سرعت ارتباطات کند است■ 
 .یف باشد در یک منطقه با آنتن دهی بهتر بررسی کنیددریافت سیگنال ممکن است ضع .1

 مقصد اتصال ممکن است شلوغ باشد. کمی صبر کنید و دوباره امتحان کنید. .2

 عیب یابی

 .عالئم تجاری ثبت شده شرکتهای مربوطه هستندعالئم تجاری یا  "دفترچه راهنما"نام شرکتها و نام محصول مورد اشاره در 

 .مایکروسافت، ویندوز، عالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده شرکت مایکروسافت در ایاالت متحده است

 .است Microsoft Windows برای سیستم عامل Windows نام رسمی

Internet Explorer یک عالمت تجاری یا عالمت تجاری ثبت شده شرکت مایکروسافت در ایاالت متحده/سایر کشورها است. 

 .فایرفاکس یک عالمت تجاری یا عالمت تجاری ثبت شده از بنیاد موزیال در ایاالت متحده و/یا سایر کشورها است

Google ،Android  و Google Chrome عالئم تجاری یا عالمت تجاری ثبت شده Google Inc. هستند. 

Opera یک عالمت تجاری یا عالمت تجاری ثبت شده Opera Software ASA است. برای اطالعات بیشتر در مورد Operaبه ، http: //jp.opera.com/ مراجعه کنید. 

Mac ،Macintosh  ،Safari  ،iPhone  ،iPod ،iPod touch  و iPad عالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده Apple Inc. در ایاالت متحده/سایر کشورها هستند. 

 .استفاده می شود .Aiphone K. K با مجوز "iPhone" عالمت تجاری

Wi-Fi  ،Wi-Fi Alliance  ،Wi-Fi CERTIFIED  ،WPATM  ،WPA2TM  و لوگوها عالئم تجاری یا عالئم تجاری Wi-Fi Alliance هستند. 

 است.Denso Wave Inc یک عالمت تجاری ثبت شده از  QR کد

 .دارای مجوز استفاده از این عالئم تجاری است HUAWEI TECHNOLOGIES است وBluetooth SIG عالمت کلمه بلوتوث و لوگو عالئم تجاری ثبت شده متعلق به 

 بلوتوث
HUAWEI  یک عالمت تجاری یا عالمت تجاری ثبت شده ازHUAWEI TECHNOLOGIES CO ،LTD   .است 

 ممکن است در این دفترچه راهنما حذف TMیا عالمت ® سایر نامهای شرکتها و نام محصول مورد اشاره در این دفترچه راهنما، عالئم تجاری و عالئم تجاری ثبت شده شرکتهای مربوطه هستند. عالمت

 .شده باشد

 عالئم تجاری

 

 

 

 :اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید

 فروشگاه اینترنتی آ اس پپشتیبانی مشتریان 

 رسمی.، به استثنای تعطیالت چهارشنبهتا  شنبهبعد از ظهر، از  18 صبح تا 10ساعات کاری: 
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