
HUAWEI B715 – GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE 

Face avant et arriere  

 
 

5 indicateurs sont places sur l’avant du modem: 
a. Indicateur de tension. S’allume dès que le modem est sous tension. 

b. État du réseau mobile.  Couleur en fonction du réseau (vert/bleu/jaune = 4G/3G/2G) 
c. État du réseau Wi-Fi 

d. État connection Ethernet 
e. Puissance du signal mobile. Indique la puissance du réseau mobile  

f. Prise courant 
g. Prises Ethernet LAN/WAN (#4 = WAN) 
h. Prises antennes SMA (couverte) 
i. Prise USB 
k. Bouton remise a zéro 
 

Autres 

 
 
l. interrupteur marche/arrêt 
m. bouton WPS. Garder appuyé  2 à 5 secondes pour une connection 2.4 GHz et plus de 5 
secondes pour une connection 5 GHz..  

UTILISATON 

INSERER CARTE MICRO SIM 

• Ouvrir le couvercle 
• Vérifier que le modem est hors tension avant d’insérer ou retirer la carte Micro-SIM 

 
4. 5.

KOTIMOKKULA KÄYTTÄÄ MINI-SIM-KORTTIA ELI NORMAALIA SIM-KORTTIKOKOA

Micro-SIM Normaalikokoinen Mini-SIMNano-SIM

➀  Varmista, että käytät oikeanlaista  
 SIM-korttia.
➁  Avaa micro-SIM-korttipaikan kansi.
➂  Laita micro-SIM-kortti varoen kortil- 
 le varattuun paikkaan kuvan mukai 
 sessa asennossa siten, että se nap- 
 sahtaa paikoilleen. Sulje sitten  
 micro-SIM-korttipaikan kansi.

Huomaa:
■ Poista micro-SIM-kortti painamalla sitä  
 kevyesti sisäänpäin, kunnes se napsahtaa.  
 Kortti ponnahtaa ulos automaattisesti.

■  Älä aseta tai poista micro-SIM-korttia,   
 kun reititin on käynnissä, sillä se voi  
 vaikuttaa suorituskykyyn tai vahingoittaa  
 micro-SIM-korttia.

Kotimokkula käyttää Micro-SIM korttikokoa.
SIM-kortti irtoaa levystään ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin taka-
puolelta. Jos irrotat väärän kokoisen SIM-kortin, käy DNA Kaupassa vaihtamassa se uuteen 
SIM-korttiin.

Kotimokkulan käyttöönotto

SIM
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SIM Card

SIM Card

SIM Card

SIM Card
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CONNECTION WIFI 

 

L’identifiant (SSID) du réseau (5 et 2,4Ghz) et mots de passe lies sont indiqués sur l’autocollant 
place sous les antennes. 

MODIFICATION DES DONNEES 

Connection au menu de configuration du modem  

La connection WIFI ou ETHERNET une fois établie les données du modem sont modifiables de 
la façon suivante: 

Démarrer Explorer/Safari… 

1. Entrez l’adresse  http://192.168.1.1 ou http://dna.mokkula 
2. Modifiez la langue en choisissant « Kieli » puis « English » en haut à droite de l’écran 
3. Entrez admin pour utilisateur (si besoin) et 1234 comme mot de passe 
4. Vous pouvez également installer l’application  mobile Huawei en scannant le code barre 

(optionel) 

 

Mises a jour automatiques : cochez la case  

 

 

8. 9.

DNA:n Mokkulat ovat langattoman verkon osalta salattuja. Verkon nimen ja salasanan löydät  
Kotimokkulan takaosassa, suojakuoren alla olevasta tarrasta tai hallintasivulta.

■ WiFi-verkojen nimet (SSID):
 Esim. DNA-Mokkula-2G-XXXXX 
 DNA-Mokkula-5G-XXXXX 
■ Salasana:
 Esim. 12345678901

DNA Kotimokkula tukee 2,4Ghz- ja 5Ghz-taajuuksien langattomia WiFi-verkkoja. Oletuksena 
päällä ovat molemmat. Nämä erottaa toisistaan 2G- ja 5G-termeistä WiFi-nimessä (SSID). 
DNA suosittelee käyttäjää aina valitsemaan 5Ghz verkon, jos vain mahdollista.
 
Lisätietoja WiFistä eli WLANista eli langattomasta verkosta löytyy: www.dna.fi/tuki-wlan
Tarkemmat ohjeet eri mokkulamalleille ja käyttöjärjestelmille löydät dna.fi/tuki-mokkulat
Tutustu myös internetin turvalliseen käyttöön ja tietojesi suojaamiseen dna.fi/tietoturvaopas

Kotimokkulan langattomaan verk-
koon yhdistäminen käyttölaitteilla

Windows 10

Windows 10 -tietokoneessa klikkaa WiFi- 
verkon kuuluvuuspalkkeja Windowsin oikeasta 
alakulmasta.

Valitse sen jälkeen verkko, jonka nimi on  
takaosan tarrassa (SSID). Laita ruksi kohtaan  
”Yhdistä automaattisesti” / ”Connect 
automatically” ja paina Yhdistä / Connect.

Seuraavaksi tietokone kysyy langattoman verkon 
salasanaa. Salasana löytyy takaosan tarrasta  
(Salasana). Kirjoita salasana tarkalleen samalla 
tavalla, kuin se on takaosan tarrassa ja paina 
Seuraava. Nyt voit aloittaa netin käytön.

Huom!

DNA Kotimokkulassa on oletuksena päällä 2.4Ghz- ja 5Ghz- 
verkot. Parhaimman nopeuden saavuttamiseksi yhdistä  
käyttölaite 5G-termin omaavaan WiFi-verkkoon.*

*Huomioithan että kaikki laitteet eivät tue 5Ghz-taajuutta. 
Jos käyttölaite ei löydä 5Ghz-taajuudellista WiFi-verkkoa, ota 
2.4Ghz käyttöön.

DNA-Mokkula-5G-XXXX

DNA-Mokkula-5G-XXXX

Langattoman verkon yhdistämistiedot Kotimokkulassa

DNA-Mokkula-2G-XXXXXX
DNA-Mokkula-5G-XXXXXX

XXXXXXXXXX



HUAWEI B715 – GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE 

Pour établir la connection 4G/mobile modifiez les données spécifiques a votre operateur (APN)  

Modifiez les identifiants des réseaux WIFI 5G et 2,4G ainsi que le mot de passe WIFI 

 

Modifiez le mot de passe du modem 
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Entrez l’identifiant APN (réseau mobile) de votre fournisseur en choisissant le profil à 
modifier ((« Internet » par default) 

 

 


