BCT‐7
770 ТӨХӨӨРӨМ
МЖИЙГ АШИГЛ
ЛАН ИНТЕРНЕТТЭД ХОЛБОГДО
ОХ ЗААВАР /WINDOWS 7/
1‐Р ХЭСЭГ: Б
БЭЛТГЭХ
 Төхөөрөмжид сим картаа зөв хар
руулан хийж USSB залгуураар ко
омпьютерт холб
боно. Үүний дар
раа тэжээлийг ззалгаж төхөөрөмжийг асаана. Дагалдах
мьпютерт хийнэ.
ком
2‐Р ХЭСЭГ: М
МОДЕМ ТАНИУЛ
ЛАХ
 Төхөөрөмжийг бэлттгэсний дараа START – Control Panel – System and
a Security – Device
D
Manager хэсэгт
х
орж модеемыг шалгана. Модем
М
Belling U
USB Modem
байх ба шар анхааарлын тэмдэгтээй буюу таниулааагүй байдалтай байна.
б
нэртэй орж ирсэн б



Bellling USB Modem дээр маусны бааруун товчийг даарж гарч ирэх цо
онхноос Update Driver Software сонголтыг хийнээ. Улмаар Browsse товчийг дарнаа.
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Гарчч ирэх цонхонд урьд бэлтгэж ко
омьпютерт хийссэн дагалдах CD дахь USB Driver хавтаснаас өөр
рийн үйлдлийн системд тохирууулан 32bit боло
он 64bit хав
аль нэгийг зааж өгө
өн OK дарна. Өөр
рийн үйлдлийн системийн
с
32bitt болон 64bit ийн
н аль нь болохыг Control Panel – System and Seccurity – System замаар шалг
Драайвэр байрлах хаавтсыг зааж өгсн
ний дараа Next товчийг
т
дарахад
д компьютер мод
демыг өөрөө тан
ниулах ба Device
e Manager –т тан
нигдсан байдалттай харагдан

3 –Р ХЭСЭГ ИНТЕРНЕТ ХОЛБ
БОЛТ ХИЙХ
 Мод
демыг таниулсны дараа Control Panel ‐ Networkk and Internet ‐ Network
N
and Shaaring Center замааар орж Set up a new connection
n or network сонголтыг хийн
 Гарчч ирэх цонхноосс Connect to the Internet сонголттыг хийж Next даарна.
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Гарчч ирэх цонхноосс Dial‐up сонголттыг хийж дарааги
ийн цонхноос таанигдсан байгаа Belling USB Mod
dem –ийг сонгон
но.



Дар
раагийн цонхонд
д хэрэглэгчийн м
мэдээллүүдийг заааврын дагуу ор
руулж Connect даарж интернетэд
д холбогдонх. Үүн
нд:
Dial‐up phone
e number: #777
Username: Үй
йлчилгээний ажи
илтнаас авсан хэрэглэгчийн
ин
нтернетэд холбогдох User name –ийг оруулна
Password: Үйл
лчилгээний ажил
лтнаас авсан хэр
рэглэгчийн
ин
нтернетэд холбогдох Password –ийг оруулна

www.g‐mobilee.mn
98103636; 36
636

3

