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Керівництво по мережевим налаштуванням модема ХМ-01 

В даному керівництві описано, як надати модему ХМ-01 доступ до Інтернету на ОС Windows XP i  

Windows 7 в статичному та динамічному режимах модему ХМ-01, якщо ПК клієнта знаходиться в своїй 

клієнтській мережі(тобто на ПК клієнта є доступ до Інтернету через LAN або Wi-Fi) а також, якщо ПК 

клієнта має доступ до Інтернету через 3G модем.  

План : 

1. Підключення модему ХМ-01 в статичному режимі. 

2. Підключення модему ХМ-01 в динамічному режимі. Налаштування для Windows XP. 

3. Підключення модему ХМ-01 в динамічному режимі. Налаштування для Window 7. 

4. Мережеві  налаштування модему ХМ-01 та вихід до Інтернету за допомогою 3 G модему. 

 

Підключення модему ХМ-01 в статичному режимі  

(В даному розділі налаштування для ОС Windows XP i Windows 7 нічим не відрізняються) 

Модем можна вводити в експлуатацію клієнтам тільки з ідентифікатором прошивки 1.18.25 . 

Порт 30583 повинен бути відкритий назовні, для того щоб ПК клієнта мав доступ до rro.interplat.ua або до 

rro.ukrcard.com.ua (взалежності який sam-модуль використовується). 

Маємо на ПК  наступні налаштування мережі (у кожного налаштування мережі власні) : 

 

Дані налаштування можна переглянути за допомогою «Командная строка» командою ipconfig/all 

 

1. Підключити модем ХМ-01 за допомогою USB кабелю до ПК. 

2. Перевести модем в статичний режим конфігурації (натиснути кнопку на модемі. Після вмикання 

індикатору на 5 сек він на 5 сек вимикається, далі індикатор вмикається на 2 сек, далі вимикається 

на 5 сек. Натиснення кнопки у цей час переводить модем у режим статичної конфігурації). 
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3. В «Сетевых подключениях» на ПК з'явилось нове підключення по локальній мережі. Зайти в 

«Свойства» даного підключення 

 
 -- «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» 

 
--«Свойства» і прописати наступні дані : 
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4. Зайти на веб-сторінку модема за адресою 192.168.8.2 (Дана адреса за замовчуванням). 

 

 

 
 Якщо ідентифікатор версії прошивки не 1.18.25 , то потрібно перепрошить модем згідно  

інструкції «Краткое руководство пользователя по замене прошивки в модеме ХМ-01». 

 

5. Перейти на вкладку «Налаштування». В адресу еквайра прописати  ір-адресу Інтерплату 

(94.247.229.10) або Укркарда (194.145.215.54). Порт залишити 30583. Нажати «Зберегти». 

 
На тій же вкладці в розділі RNDIS прописати дані : ( вільну ір-адресу Клієнтської мережі) , маску 

мережі, шлюз, адресу сервера DNS (все крім полів «Адреса MAC» і «Прапорці адаптера») : 
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Нажати «Зберегти». 

Параметри про «Маску мережі», «Шлюз», «Адреса сервера DNS», можна подивитись, якщо 2 раза 

клацнути на мережевому підключенні, за допомогою якого ПК має вихід до Інтернету і нажати 

«Сведения». 

 
 

 

6. Перезагрузити модем. (Витягнути кабель USB і знову під'єднати). 

7. Установити тип підключення «Міст» між адаптером,що відповідає за підключення модему та 

адаптера,за допомогою якого ПК має вихід до Інтернету. Виділити дані 2 підключення і нажати 

«Настройка моста» 
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Створюється «Сетевой мост». (в цей час на декілька секунд пропаде зв'язок з Інтернетом). 

 
8. Перейти на веб-інтерфейс модему за адресою, що була прописана в налаштуваннях модему. (В 

моєму випадку це 192.168.29.40 ) 

 
Нажати кнопку «Персоналізація SAM».  

 
Зверху на цій сторінці потрібно подивиться лог. 

 
Якщо «реєстрацію виконано», то все пройшло успішно. 

 

 

Підключення модему ХМ-01 в динамічному режимі 

(Налаштування для Windows ХР) 

1. Виконати перші 4 пункти з «Підключення модему ХМ-01 в статичному режимі», для того щоб 

подивиться МАС адресу модему ХМ-01.  

2. Потрібно цій МАС адресі модему ХМ-01 приписати вільну статичну ІР-адресу Вашої мережі. Це 

можна зробити в налаштуваннях роутера або звернутися до системного адміністратора. Вхід на веб-

сторінку модему буде виконуватися по цій наданій модему ір-адресі. В моєму випадку була надана 

ір : 192.168.17.189.  

3. Перевести модем в режим динамічної конфігурації (нажати на кнопку на модемі, світлодіод на 5 сек 

вмикається і потім на 5 сек гасне. Натиснення кнопки на протязі цих 5 сек переводить модем у 

режим динамічної конфігурації). 

4. Зайти в мережеве підключення модему ХМ-01 і переконатися, щоб ір-адресу і DNS модем 

отримував автоматично. 
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5. Установити тип підключення «Міст» між адаптером,що відповідає за підключення модему ХМ-01 та 

адаптера,за допомогою якого ПК має вихід до Інтернету. 

6. Зайти на веб-сторінку модема ХМ-01 по наданій ір-адресі. 

, 

7. Перейти на вкладку «Налаштування». В адресу еквайра прописати  ір-адресу Інтерплату 

(94.247.229.10) або Укркарда (194.145.215.54) (Взалежності який sam-модуль використовується). 

Порт залишити 30583. Нажати «Зберегти». 
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На цій же сторінці в розділі RNDIS, всі поля крім («МАС адреса» і «Прапорці адаптера») повинні бути 

нулями. 

 
 

8. Перейти на вкладку «Стан» і виконати Персоналізацію SAM. 

 
9. Зверху на цій сторінці потрібно подивитись лог.  

 
 

Якщо «реєстрацію виконано», то все пройшло успішно. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Підключення модему ХМ-01 в динамічному режимі 

(Налаштування для Windows 7) 

 

1. Підключити модем ХМ-01 за допомогою USB кабелю до ПК. 

2. Перевести модем в режим динамічної конфігурації (нажати на кнопку на модемі, світлодіод на 5 сек 

вмикається і потім на 5 сек гасне. Натиснення кнопки на протязі цих 5 сек переводить модем у 

режим динамічної конфігурації). 

3. Зайти в мережеве підключення модему ХМ-01 і переконатися, щоб ір-адресу і DNS модем 

отримував автоматично. 

4. Установити тип підключення «Міст» між адаптером,що відповідає за підключення модему ХМ-01 та 

адаптера,за допомогою якого ПК має вихід до Інтернету. 

5. IP-адресу можна дізнатися таким чином  : 

5а) Відкрити «Мой компьютер» 

 
5б) Перейти в «Сеть», модем ХМ-01 повинен відображаться в розділі «Другие устройства». 
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5в) Клацнути 2 раза мишкою на пристрої, що виділено червоною лінією, таким чином перейдемо до 

веб-сторінки модему. 

6. Нажати «Персоналізація SAM» 

7. Подивиться лог зверху на цій же сторінці. 

 
Якщо «реєстрацію виконано», то все пройшло успішно. 

 

Мережеві  налаштування модему ХМ-01 та вихід до Інтернету за допомогою  

3 G модему 

(В даному розділі налаштування для ОС Windows XP i Windows 7 нічим не відрізняються) 

1. Підключити модем до ПК. 

2. Перевести модем в режим статичної конфігурації. 

3. В мережевому підключені модему ХМ-01 прописати ір 192.168.8.1 маска 255.255.255.0 

4. В мережевому підключені 3 G модему, надати доступ «Общий доступ к подключению к Интернету» 

ставим галочку «Разрешить другим пользователям…» 
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Нажати «Ок». 

5. Після цих дій з'явиться окно з повідомленням 

 
Нажати «Ок». 

6. Зробити  Disconnect 3 G модему. 

7. Зайти в мережеві налаштування модему ХМ-01 і замість тих налаштувань, що тільки що присвоїв 

3 G модем 
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 прописати налаштування , які були до цього, тобто  

 
Нажимаємо «Ок». 

8. Перезагрузити модем. 

9. Зробити Connect 3 G модема. 

10. Зайти на веб-сторінку модема ХМ-01 за адресою 192.168.8.2 

11. Упевнитися у веб-інтерфейсі модема ХМ-01 на вкладці «Налаштування» вірно вказана адреса 

еквайра. 

12. Нажати «Персоналізація SAM» 

13. Подивиться лог зверху на цій же сторінці. 

 
Якщо «реєстрацію виконано», то все пройшло успішно. 


