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که از این  خرسندیم گوییم. بسیارهای شاتل خوش آمد میپیوستن شما را به خانواده بزرگ کاربران گروه شرکت

برای انجام مراحل خواهد شد. به زودی همکاران ما  به شما برای شاتل میسرفیبر نوری خدمات  افتخار ارایه پس

 .خواهند کرد سرویس به محل ارایه خدمات مراجعه نصب

به نکات زیر از مراجعه کارشناس نصب شاتل،  پیش محیطی، شرایط سازی آماده بود برای گزار خواهیمسپاس

 توجه فرمایید:

 که یدرصورت iONT نصب و درخواست نصب حضوری توسط کارشناس ایدخریداری کرده شاتل شرکت از را 

 ،ONTدار بودن مشکل، تا در صورت نفرمایید مراجعه کارشناس نصب باز تا را  ONT، لطفا پلمپ جعبه دارید

 .اقدام شود آن برای تعویض یا تعمیر و شده توسط کارشناس به شاتل اطالع داده

 هایسرویس کشیبا توجه به اینکه کابلFTTH   ،گزار سپاستا داخل واحد مسکونی انجام خواهد گرفت

ورود به محل نصب تجهیزات مهیا باشد  اتشرایط و امکان خواهیم بود پیش از مراجعه کارشناسان نصب،

-کابلها، اجازه کابلها برای بستنصب  محل به داخل ساختمان،کارشناسان شاتل )مانند اجازه ورود 

های ورودی برق و مخابرات ل، مشخص کردن مسیر کابداخل واحد مسکونیی عمومی در محدودهکشی 

 و ...( داخل ساختمان در 

 هایی در ارتفاع قرار دارد چهارپایه که مسیری که برای کابل کشی در نظر گرفته اید در قسمتدر صورتی

اگر این امکان وجود ندارد موضوع را به  یا نردبان ایمن نیز قبل از مراجعه کارشناس تهیه بفرمایید.

 دهید.کارشناسان شاتل اطالع 

  محل نصب دستگاهONT کارشناسان شاتل،  توسطپریز فیبرنوری محل نصب و  واحد مسکونیداخل  در

 تعیین خواهد شد.

  کارشناس تمامی موارد را برای کابل کشی توکار بررسی خواهد کرد، در صورتی که امکان کابل کشی

 شود.مینظر کاربر انجام  و با به صورت روکار  کشی توکار نباشد کابل

 تا  دیاجرا شده باشد لطفا به همکاران فروش اطالع ده یبرنوریکه  در ساختمان شما شبکه فیدرصورت

مرتبط با  نکیل لطفا نیاستفاده از آن اقدام کنند. همچن یسنجو امکان یبررس برایکارشناسان ما 

ممکن  نصبکارشناس  یارتباط برا یو برقرار یبررس واحد خود را به صورت مجزا مشخص کرده تا امکان

 .باشد

 و كابلی مکان قرارگیر نیتعیین بهتر یمالحظات الزم برا ،یکش بهینه سیستم كابل یبه منظور اجرا 

ع رف برایكابل  یقرارگیر رسیم یو مشاهده ظاهر دیبازددر آینده  باشد كهتعیین شده ان چن ،اط اتصالنق

 انچناولیه  تمهیداتبهتر است  .باشد ریامکان پذ یبه راحت اعمال تغییرات احتمالی و ییجابهجا ،یخراب

به كابل وارد نشود. مکان  یفشار شعاع خمش و بستن فرم مناسب، حداقل تیصورت گیرد كه با رعا

 .به روکش کابل فشار وارد نشودباشد كه  یاگونهكابل به  یگیرقرار

  شعاع خمش کابل فیبرنوری باید رعایت شود، درغیر این صورت برقراری ارتباط با مشکل روبرو شده و

 انامک کابل دنید بیآس صورت درشود. در نظر داشته باشید که کیفیت سرویس پایین آمده یا قطع می

 ا بطور معمول از نوع. با توجه به اینکه کابل ارتباطی شمشود ضیتعو دیبا کابل کل و ندارد وجود آن میترم

Drop  متری برای آن رعایت سانتی 6است، بهتر است در طول مسیر داخل ساختمان، شعاع خمش

 هم الزم است این شعاع خمش، رعایت شود.  patch cordشود. همچنین برای 
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 نیب یارتباط کابلدو سر  د؛یداشته باش توجه ONT اتصال یبرادارد. سر سبز  یمتفاوت یهارنگ ،زیپر و 

 ایکه اشتباها زده شود، نه تنها باعث کند شدن  یدر صورت .است زیپر به اتصال یبرا یسر آب و ONT به

 وارد شود.  یجد بیآس یارتباط کابل ای ONT بهممکن است  ،شود یقطع ارتباط م

 

 

 بماند بدون درپوش دیجدا شود و نبایا پریز با دقت از دستگاه  دیو با بوده ریپذبیآسفیبرنوری  هایکانکتور .

تا در معرض گرد و غبار  که لزومی به خروج کانکتو از پورت باشد، درپوش پورت را نیز ببندیددرصورتی

  معمولی موجود در محیط و لمس کردن قرار نگیرد.

  

  

  برای جا زدن کانکتور، زائده موجود بر روی آن باید بصورت کشویی در پورت«PON » .دستگاه قرار گیرد 

 مانند:خرابی ویندوز، کامپیوترهای شما دارای مشکالتی اگر( خرابی پورتUSB، ویروس وجود  )...استو، 

اطمینان ... (و USBپورت شبکه، )مانند:کارت نیاز وجود اقالم سخت افزاری مورد برطرف و همچنین از را هاآن

 .حاصل فرمایید
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    ONTانواع 

 

 های چراغONT :هر یک مفهوم خاصی دارند 

 

ALM  ها به شکل چراغ مدل یشود.در برخ یقطع باشد قرمز چشمک زن م ییاز جا بریاگر فPON شود. یداده م شیقرمز نما 
DATA   یارتباط و چشمک زن است. در برخ یبرقرار یصورت در حال تالش برا نیا ریشود در غ یباشد ثابت ماگر ارتباط با شاتل برقرار 

 شود. یم دهیچشمک زن د یآب PONتالش به شکل چراغ  نیها امدل
INTERNET ماتیمشترک بر اساس اطالعات وارد شده در تنظ تیهو دییبعد از تا ONT  شود یچراغ روشن م نیشده سمت شاتل ا رهیذخ ماتیو تنظ 

 
 
 

 که تمایل داشته باشید به صورت وایرلس از درصورتیONT بیسیم استفاده کنید، داشتن کارت شبکه های

 باشد. USB پورت یا Wire صورت کامپیوتر شما حتما باید دارای کارت شبکهدرغیراین ست.ا بیسیم ضروری

کارت شبکه خود برروی سیستم اطمینان حاصل  افزاری نصب شدن سخت افزاری و نرم از ،حالت دو هر در

 .کنید

 برای ( استفاده از باالترین سرعت ممکن برای ارتباط سیمیWire از کابل اترنت )متر استفاده   00متراژ  زیر

همچنین دقت  استفاده نمایید. 1Gbpsو از لپ تاپ یا کامپیوتری با پورت شبکه در مسیر غیر نویزی کنید 

های شبکه چهار رشته ای استفاده نمایید. برخی کابلرشته ای  8کابل شبکه الزم است از که فرمایید 

  هستند.

 استفاده از باالترین سرعت ممکن برای ارتباط بیسیم  برایWireless)استفاده وایرلسی های (از دستگاه

  کنند.فراهم می AXیا نوع پیشرفته تری نظیر  ACرا در نوع   5GHzفرکانس نمایید که باند 

 2 در حداکثر ،یطیمح طیدر صورت آماده بودن شرا ،سیسرو لیو تحو زاتیتا نصب تجه یمراحل راه انداز 

 .شودیانجام م حضوری مراجعه

سازی شرایط محیطی مشکلی دارید، همچنان برای آماده با توجه به مطالبی که در باال به آن اشاره شد، اگر

فروش( تماس  )بخش 91000000 نصب سرویس، با شماره همکاران شرکت شاتل برایحتماً قبل از مراجعه 

 را مطرح فرمایید. خودهای پرسشگرفته و 

i Optical Network Terminal  
                                                           


