
«Beeline» 4G/Wi-Fi-роутері
Интернет үйде әрі сыртта

Қысқаша нұсқаулық
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Назар аударыңыз: осы нұсқаулықтағы ақпарат ескертусіз өзгертілуі 
мүмкін. Осы құжат мазмұнының дұрыстығын қамтамасыз ету үшін 
қабылданған шараларға қарамастан, ондағы барлық ақпарат, 
мәлімдемелер мен ұсыныстар, тікелей немесе жанама болып 
табылмайды. Осы нұсқаулықта пайдаланылған суреттер мен 
белгішелер тек көрнекі мақсаттар үшін сызбалық суреттер болып 
табылады. Егер олар құрылғы моделіндегі суреттерге сәйкес келмесе, 
белгілі бір құрылғының функцияларын басшылыққа алыңыз.
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Жүйелік талаптар
• Орталық процессор (CPU): Pentium 4, жиілігі 1 ГГц немесе жоғары.
• Оперативтік жады 512 Мбайттан жоғары (1 Гбайт ұсынылады).
•  Операциялық жүйе (OЖ): Microsoft Windows (Windows 7(SP1)/8/8.1/10 

– 32/64 бит), Apple Mac OS X (10.12/10.13/10.14).
•  Браузер: Internet Explorer 8.0 және жоғары; Mozilla Firefox 45.0 және 

жоғары; Safari 6.0 және жоғары; Opera 40.0 және жоғары; Google 
Chrome 45.0 және жоғары.

•  Роутер интерфейсінің әмбебап бірізді шинасы (USB 2.0) немесе 
сымсыз желі арқылы қосылу үшін Wi-Fi модулі.

•  Қатқыл дисктегі 100 Мегабайт бос орын.
•  Бейнебеттің ажыратымдылығы: 1024 х 768 немесе жоғары (1280 х 

1024 ұсынылады). 
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Роутерді қолдану жолы
Роутерді орнату үшін нұсқаулықта көрсетілген қадамдарды орындаңыз. 
Сізге барлығын дұрыс орындағандығыңызға көз жеткізуге көмектеседі. 

Қадам 1. USIM-картаны орнату
1.  4G/Wi-Fi-роутерінің USIM картасын орнату  

үшін ұяшықтың қақпағын ашыңыз
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2.  USIM картасын көрсетілген бағытқа сәйкес 4G/Wi-Fi-роутеріне 
салыңыз. USIM картасы толығымен салынғанына көз жеткізіңіз.

 

3.  Параметрлерді әдепкі қалпына келтіру үшін, төмендегі суретте 
көрсетілгендей, индикатор шамдары сөнгенше түймесін басып 
тұрыңыз.
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Қадам 2. Роутерді қосу
Құрылғы корпусындағы қосу пернесін басыңыз да, сәулелі индикаторлар 
жанғанша ұстап тұрыңыз.

Қадам 3. Роутерді басқа құрылғылармен қосу
Wi-Fi сымсыз желісі арқылы қосу
1.  Сіздің Beeline 4G/Wi-Fi-роутеріңіз қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
2.  Роутерге қосылуы қажет құрылғыда қосылуға болатын сымсыз 

желілерді іздеңіз.
3.  Сымсыз желілер тізімінен тиісті желінің атауын (SSID) табыңыз және 

соны таңдаңыз. Beeline 4G/Wi-Fi-роутерінің Wi-Fi желісі атаулары 
келесідей болады: Beeline_XXXX, мұндағы XXXX – әр роутерге 
арналған бірегей мәндер жиынтығы. Сондай-ақ роутеріңіздің 
желісінің атын артқы қақпағынан табуға болады.
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4.  Сізге сымсыз желіге қосылу үшін кілт сөзді енгізу ұсынылады. Кілт сөз 
роутердің артқы қақпағындағы желі атауының жанында орналасқан.

5.  4G/Wi-Fi-роутерге сәтті қосылған соң, Сіз интернетке шыға аласыз.



7

USB арқылы қосу.
1.  4G/Wi-Fi-роутерін USB-кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.

2.  Компьютер тақтасында  белгісін тауып, оны екі рет басыңыз. 

Содан кейін нұсқауларды орындаңыз немесе/және құрылғының іске 
қосылуын күтіңіз.

3. 4G/Wi-Fi-роутерге сәтті қосылған соң, Сіз интернетке шыға аласыз.
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Назар аударыңыз:
Роутердің басқару интерфейсіне қосылу үшін құрылғыңызда 
браузерді ашып, келесі мекенжайды енгізіңіз
http://m.home/ немесе http://192.168.8.1, содан кейін әдепкі құпия 
сөзі “admin” енгізіңіз (қауіпсіздікті арттыру үшін бірінші рет қосқан 
кезде парольді өзгерту ұсынылады).
Ескерту:
Толығырақ ақпаратты 4G/Wi-Fi-роутерінің веб интерфейсіндегі
«Көмек» бөлімінен немесе www.beeline.kz сайтынан таба аласыз.

Абоненттік қызмет телефоны
 116 (Beeline абоненттері үшін)





4G/Wi-Fi-роутер Beeline
Интернет дома и за его пределами

Краткая инструкция
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Внимание: информация, содержащаяся в данном руководстве, 
может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря 
на принятые меры по обеспечению точности содержания данного 
документа, вся содержащаяся в нем информация, заявления и 
рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или 
косвенной. Изображения и значки, используемые в настоящем 
руководстве, являются схематическими рисунками, приведенными 
исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют 
изображениям на Вашей модели устройства, руководствуйтесь 
функциями конкретного устройства.
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Системные требования
• Центральный процессор (CPU): Pentium 4, частота 1 ГГц или выше. 

Оперативная память от 512 Мбайт (рекомендуется – 1 ГБ).

• Операционная система (OС): Microsoft Windows (Windows 

7(SP1)/8/8.1/10 – 32/64 бита), Apple Mac OS X (10.12/10.13/10.14).

• Браузер: Internet Explorer 8.0 и выше; Microsoft Edge; Mozilla Firefox 

45.0 и выше; Safari 6.0 и выше; Opera 40.0 и выше; Google Chrome 45.0 

и выше.

• Универсальная последовательная шина (USB 2.0) интерфейса роутера 

или модуль Wi-Fi для соединения через беспроводную сеть.

• 100 МБ свободного места на жестком диске.

• Разрешение дисплея: 1024 на 768 или выше (рекомендованное – 1280 

на 1024). 
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Как пользоваться роутером
Для установки роутера следуйте указаниям пошаговой инструкции. Она 

поможет Вам убедиться, что Вы все сделали правильно.

Шаг 1. Установка USIM-карты
1. Откройте крышку разъёма для  

установки USIM-карты 4G/Wi-Fi-роутера.
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2. Вставьте в 4G/Wi-Fi-роутер USIM-карту, соблюдая указанное 

направление. Убедитесь, что USIM-карта полностью встала на место.

 

3. Для сброса настроек к настройкам по умолчанию нажмите и 

удерживайте кнопку, как показано рисунке ниже, до тех пор, пока не 

погаснут световые индикаторы.
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Шаг 2. Включение роутера
Нажмите кнопку питания на корпусе устройства и удерживайте ее до тех 

пор, пока не загорятся световые индикаторы.

Шаг 3. Соединение роутера с другими устройствами
Соединение через беспроводную сеть Wi-Fi

1. Убедитесь, что питание Вашего 4G/Wi-Fi-роутера Beeline включено.

2. Осуществите поиск доступных беспроводных сетей на устройстве, 

которое необходимо подключить к роутеру.

3. В списке беспроводных сетей найдите и выберите название (SSID) 

нужной Wi-Fi сети. 4G/Wi-Fi-роутер Beeline имеет следующий формат 

имени Wi-Fi сети: Beeline_XXXX, где XXXX – уникальный набор 

символов для каждого роутера. Также имя сети Вашего роутера можно 

найти на задней крышке.
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4.  Вам будет предложено ввести пароль для подключения к 

беспроводной сети. Пароль расположен на задней крышке роутера, 

рядом с именем беспроводной сети (SSID) в нижней части устройства.

5.  После успешного подключения к 4G/Wi-Fi-роутеру Вы можете выйти в 

интернет.
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Подключение по USB.
1. Соедините ПК с 4G/Wi-Fi-роутером, используя USB-кабель.

2. Найдите значок диска  в панели «Компьютер» и дважды щелкните 

по нему мышкой. Далее следуйте инструкциям или/и дождитесь 

инициализации устройства.

3. После успешного подключения к 4G/Wi-Fi-роутеру Вы можете выйти в 

интернет.
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Внимание:

Для доступа к интерфейсу управления 4G/Wi-Fi-роутером 

откройте браузер на Вашем устройстве и введите в адресной 

строке http://m.home/ или http://192.168.8.1, далее введите 

пароль: по умолчанию – admin (в целях повышения безопасности 

рекомендуется изменить пароль при первом подключении).

Примечание:

Более подробную информацию можно получить в разделе веб-

интерфейса управления 4G/Wi-Fi-роутером «Помощь» или на сайте 

www.beeline.kz

Call-Center

 116 (для клиентов Beeline)




