
4G LTE МОБИЛЕН WiFi РУТЕР
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че ползвате
4G LTE услугите на Mакс!



ВЪНШЕН ВИД

1. Бутон за включване и 
изключване

2. Екран

3. Порт за микро USB

4. Бутон MENU
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ВКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Поставете SIM картата в устройството и затворете задния капак. 

Включване
Натиснете и задръжте бутона , 
докато екранът светне, показвайки 
че устройството е включено.
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ЕКРАН

Първоначален екран

1. Сила на сигнала 
Индикация за сила на сигнала. 

2.Вид мрежа - 4G: 
Устройството е свързано към 4G мрежа.

3. WiFi - WiFi мрежата е включена.
Показва броя на WiFi устройствата, 
свързани към рутера.

4. Батерия  ниво на батерия - от слабо до силно.

5. Статус на мрежовата връзка.

6. Статус на Internet WLAN.

7. Статистика за трафика.



Екран на бутон „Меню”

1. Назад - връща към предишния екран.

2. Опции 
Info > показва текущо име на WiFi мрежа (SSID) и парола (PWD), IP 
адрес за достъп до уеб интерфейса и версия на Firmware.
Internet WLAN þ - превключване на WiFi стандарт. Препоръчваме Ви 
да използвате - 5G в помещения и 2.4 G, ако използвате устройството 
на открито.

3. Легенда на бутони MENU и .
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Достъп до интернет чрез WiFi мрежа 

Включете WiFi интерфейса на Вашия 
компютър или мобилен телефон. От списъка 
с WiFi мрежи изберете мрежата, която 
съвпада с Вашето SSID. Натиснете бутона 
“Connect”. Трябва да въведете и Вашия 
WiFi key. Може да ги видите в меню Info, на 
дисплея (PWD) на устройството.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ 
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Може да влезете 
в уеб интерфейса 
на устройството, 
като стартирате 
браузер и въведете 
адрес: 192.168.8.1 
с потребителско 
име admin и 
парола admin. 
Препоръчваме Ви 
да смените паролата за достъп до уеб интерфейса от меню Settings à 
System à Modify Password.

ДОСТЪП ДО УЕБ ИНТЕРФЕЙСА 
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Паролата и името на WiFi мрежата може да смените от уеб 
интерфейса от меню  Settings à WLAN à WLAN Basic Settings. 
Въведете желаното име на Вашата WiFi мрежа в поле SSID.
Препоръчваме Ви да изберете метод за криптиране на мрежата WPA/
WPA2-PSK от меню 802.11 authentication. В този случай, въведете 
желаната парола в поле WPA pre-shared key. Паролата трябва да бъде 
минимум 8 символа. За да запазите промените, изберете бутон Apply.

ПРОМЯНА НА ПАРОЛАТА И ИМЕТО НА WiFi 
МРЕЖАТА  
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Достъп до интернет чрез USB порт

• Свържете устройството към Вашия USB порт.
• Инсталацията на софтуера започва автоматично.
• Следвайте стъпките за инсталацията.
• След като инсталацията премине успешно на екрана се визуализира 

икона на приложението.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ 

MAX
4G LTE
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За да възстановите фабричните 
настройки на устройството 
натиснете и задръжте бутона 
„Reset”, докато екранът на 
дисплея се изключи.
След като извършите тази 
операция, персоналните 
настройки на параметрите 
на устройството ще бъдат 
изтрити.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ 
НАСТРОЙКИ

Reset

Reset
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Ако имате въпроси, моля потърсете ни на номер 0999111 
или на имейл cs@maxtelecom.bg

 MaxTelecom

 MaxTelecom4G

 MaxtelecomBgOfficial


