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Pirms ierīces lietošanas lejupielādējiet un izskatiet jaunāko īso pamācību, kas ir pieejama vietnē
https://www.ghtelcom.com/wp-content/uploads/support.

Lietošanas sākšana

1 Ievietojiet SIM kartes slotā derīgu SIM karti.
2 Pievienojiet maršrutētāja barošanas adapteri strāvas padevei. Maršrutētājs tiks automātiski startēts, un tajā tiks
izveidots savienojums ar internetu.
3 Savā Wi-Fi ierīcē izveidojiet savienojumu ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu. Noklusējuma Wi-Fi nosaukumu (Wi-Fi name) un
paroli skatiet maršrutētāja nosaukuma plāksnītē.
4 Piesakieties pārvaldības tīmekļa lapā, lai pārvaldītu maršrutētāju. Detalizētu informāciju par noklusējuma IP adresi un
pieteikšanās paroli skatiet nosaukuma plāksnītē uz maršrutētāja. Vai arī skenējiet QR kodu diagrammā, lai
lejupielādētu ierīču pārvaldības lietotni.

Pārskats
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Fiksētās tālruņa līnijas
ports (ne vienmēr;
atkarībā no faktiskā
produkta izskata un
funkcionalitātes)
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LAN/WAN ports
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WPS poga
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Tīkla statusa indikators
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4G signāla indikators

6

5G signāla indikators
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Atiestatīšanas poga

pievienojiet tālrunim.

Pievienojiet maršrutētājam LAN ierīci, piemēram, datoru vai komutatoru, lai
tajā piekļūtu internetam.
Pievienojiet maršrutētāju pie sienas uzstādītam Ethernet portam, lai piekļūtu
internetam.
Kad ir iespējots Wi-Fi, nospiediet, lai iespējotu WPS vai HiLink savienojumu.
Ja esat nejauši nospiedis pogu WPS un sāk mirgot tīkla indikators,
uzgaidiet, līdz tas pārstāj mirgot. Tam var būt nepieciešamas
aptuveni divas minūtes.
Nepārtraukti deg zilā krāsā: ir izveidots savienojums ar tīklu.
Mirgo zilā krāsā: ir noteikta ierīce, ar kuru var savienot pārī.
Pastāvīgi iedegts sarkanā krāsā: nav izveidots savienojums ar tīklu.
Nepārtraukti deg zilā krāsā: stiprs.
Pastāvīgi iedegts dzeltenā krāsā: vidējs.
Pastāvīgi iedegts sarkanā krāsā: vājš.
Nepārtraukti deg zilā krāsā: stiprs.
Pastāvīgi iedegts dzeltenā krāsā: vidējs.
Pastāvīgi iedegts sarkanā krāsā: vājš.
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Atjaunojiet maršrutētājā rūpnīcas iestatījumus.
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https://www.ghtelcom.com/wp-content/uploads/environment.
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