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Tutorial Hack Modem Smartfren
Artikel ini adalah mengenai tutorial atau cara agar modem Smartfren AC682 tidak
panas ketika dipakai untuk melakukan browsing. Modem Smartfren AC682 adalah
USB Modem Evdo Rev A keluaran ZTE China yang dipaketkan dengan kartu
Smartfren Connex (CDMA), yang dibandrol dengan harga Rp 199.000,- Fasilitas pada
paket pembelian adalah bonus Gratis Paket Internet Unlimited 30 hari dengan
kecepatan download up to 384 Kbps.

Spesifikasi yang ada pada modem Smartfren AC682 ini adalah :
- CDMA 2000 1x EVDO Rev. A 800/1900 Mhz
- Maximum download up to 3,1 Mbps & upload up to 1,8 Mbps
- Voice Call function
- SMS function
- Micro SD Card
- Plug and Play
- Software Smartfren Connex AC682 UI
Dengan instalasi modem yang mudah, karena plug and play (autoplay) ketika modem
dicolokkan ke komputer, dengan beberapa saat loading kemudian langsung masuk ke
tampilan software Smartfren Connex AC682 Ul. Untuk bisa menggunakan paket
internet unlimited Smarfren di paketan modem AC682 ini maka terlebih dulu harus
melakukan registrasi nomor ke 4444.

Hal yang sering menjadi pembicaraan tentang modem Smarfren AC682 adalah modem
cepat panas apabila dicolokkan ke komputer.

Tips atau cara agar modem smartfren AC682 tidak cepat panas adalah :
1. Jangan colokkan secara langsung modem Smartfren AC682 ke komputer atau
laptop
2. Tapi gunakan kabel USB perpanjangan untuk mencolokkan modem Smartfren
AC682
3. Setelah dicolokkan, letakkan atau taruh modem Smartfren AC682 di atas pendingin
atau heatsink
4. Pendingin atau heatsink bisa menggunakan pendingin seperti pada prosesor
komputer atau bisa juga menggunakan besi, tembaga atau logam yang dingin / yang
bisa menyerap panas.

________________________________________
* Tutorial ini boleh disebarluaskan untuk kepentingan pengetahuan dan bertukar informasi (tidak untuk
komersial), dengan tetap mencantumkan sumbernya yaitu http://memikatcahaya.com
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5. Di bawah ini gambar dari cara agar modem Smartfren AC682 tidak cepat panas :

6. Apabila mau sedikit keluar biaya, anda bisa mengikatkan modem smartfren di atas
heatsink prosessor / pendingin dan kipas prosessor
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* Tutorial ini boleh disebarluaskan untuk kepentingan pengetahuan dan bertukar informasi (tidak untuk
komersial), dengan tetap mencantumkan sumbernya yaitu http://memikatcahaya.com

