
Настройка Sierra 598U 

Встановлення драйверів 

Підключіть модем у вільний USB порт комп’ютера (вигляд USB порту зображений на мал. 
1.1.1.). Рекомендується підключення модему за допомогою USB шнура подовжувача, щоб 
запобігти пошкодження модему у разі необережного поводження із системним блоком 
комп’ютера або ноутбуком. 

 

Мал. 1.1.1. 

 

Мал. 1.1.1а. 

Автоматично запускається встановлення драйверів. Якщо цього не сталося, запустіть 
встановлення самостійно – зайдіть у «Мій комп’ютер» та запустіть знімний диск, який 
з’явився після того, як Ви під’єднали модем до комп’ютера. 



Далі виконуйте наведені нижче інструкції на мал. 1.1.2. – 1.1.9. 

 

Мал. 1.1.2. 

 

Мал. 1.1.3. 



 

Мал. 1.1.4. 

 

Мал. 1.1.5. 



 

Мал. 1.1.6. 

 

Мал. 1.1.7. 



 

Мал. 1.1.8. 

 

Мал. 1.1.9. 

Натиснувши «Yes», Ви перезавантажите комп’ютер. Процес встановлення драйверів 
закінчений. 

 



 

Настройка модему 

Натисніть на клавіатурі кнопку «Пуск» та, тримаючи її, натисніть на клавіатурі 
кнопку «Pause» (мал. 1.2.1.). 

 

Мал. 1.2.1. 

У вікні, що з’явилося, оберіть «Диспетчер устройств» (мал. 1.2.2.). 

 

Мал. 1.2.2. 

У вікні «Диспетчер устройств» знайдіть «Модемы», оберіть Sierra Wireless USB 598 EVDO 
Modem, клікніть правою кнопкою на обраний модем та увійдіть до «Свойства» (мал. 

1.2.3.). 



 

Мал. 1.2.3. 

У вікні, що з’явилося, оберіть вкладку «Диагностика», потім «Опросить модем». При 
опитуванні модему відповідь модему повинна бути — «Успешно» (мал. 1.2.4.). 



 

Мал. 1.2.4. 

Натисніть ОК та закрийте диспетчер пристроїв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Створення підключення 

Натисніть кнопку ПУСК, потім «Панель управления» (мал. 1.3.1.). 

 

Мал. 1.3.1. 

Оберіть «Подключение к Интернету» (мал. 1.3.2.). 

 



Мал. 1.3.2. 

Оберіть «Нет, создать новое подключение» та натисніть «Далее» (мал. 1.3.3.). 

 

Мал. 1.3.3. 

Оберіть «Коммутируемое» (мал. 1.3.4.). 



 

Мал. 1.3.4. 

Оберіть Sierra Wireless USB 598 EVDO Modem (мал. 1.3.5.). 

 

Мал. 1.3.5. 



Введіть номер, який набирається, - #777, ім’я та пароль – IT, назву 
підключення Intertelecom та натисніть «Подключить» (мал. 1.3.6.). 

 

Мал. 1.3.6. 

Після натискування кнопки «Подключить» почнеться процес підключення до Інтернету 
(мал. 1.3.7.). 



 

Мал. 1.3.7. 

Дочекайтесь закінчення цього процесу та натисніть «Закрыть» (мал. 1.3.8.). 

 

Мал. 1.3.8. 



Для того, щоб винести ярлик підключення на робочий стіл натисніть Пуск, потім перейдіть 
на «Панель управления» (див. мал. 3.1.), потім натисніть «Сеть и Интернет» (мал. 1.3.9.). 

 

Мал. 1.3.9. 

Нажмите Центр управления сетями и общим доступом (мал. 1.3.10.). 

 

Мал. 1.3.10. 



Виберіть «Изменение параметров адаптера» (мал. 1.3.11.). 

 

Мал. 1.3.11. 

У вікні, що відкриється, знайдіть підключення Intertelecom та перетягніть його на робочий 
стіл (мал. 1.3.12). За допомогою цього ярлику Ви надалі зможете підключатися до 

Інтернету. 

 

Мал. 1.3.12. 

Натисніть двічі на ярлик Intertelecom, у вікні «Подключение к Intertelecom», яке 
відкриється, натисніть кнопку «Свойства» (мал. 1.3.13.) 



 

Мал. 1.3.13. 

На вкладці «Общие» у вікні «Подключаться через»: можливі кілька варіантів — оберіть 
той, що підходить у Вашому випадку. 

якщо Ваше підключення відповідає підключенню на малюнку 1.3.14а — упевніться, що 
галочка стоїть ТІЛЬКИ проти модему Sierra Wireless USB 598 EVDO Modem та натисніть ОК. 
мал. 1.3.14б — просто натисніть ОК. у ситуації, як на мал. 1.3.14в — сталася помилка. 
Натисніть «Отмена», потім ще раз «Отмена» та спробуйте настроїти з"єднання спочатку. 



 

Мал. 1.3.14. 

У вікні «Подключение к Intertelecom» натисніть кнопку «Вызов» (мал. 1.3.15). 

 

Мал. 1.3.15. 

У правому нижньому кутку Робочого столу у Вас з’явиться індикатор підключення до 
мережі, зараз Ви можете відкривати Інтернет-браузер. 



Після закінчення роботи в Інтернеті обов’язково відключіть 
з’єднання Intertelecom (категорично неможна виймати модем, коли він в Інтернеті): 
натисніть двічі на ярлик Intertelecom та натисніть «Отключить» (мал. 1.3.16.). 

 

Мал. 1.3.16. 

  

 


