Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Vodafone Mobile Wi-Fi
R207-Z Modem
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Hoşgeldiniz

Vodafone Mobile Wi-Fi’niz kişisel bir taşınabilir WiFi ağı oluşturur. Aygıtı, bilgisayarlar,
Apple® iPhone, iPad ya da iPod touch, Android akıllı telefonlar ve Samsung ® Galaxy
Tab gibi tabletler ya da Nintendo® DSi gibi mobil oyun aygıtları gibi diğer WiFi
özellikli aygıtlarla güvenli mobil geniş bant internet bağlantınızı paylaşmak
için kullanabilirsiniz.
Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı pille, şebeke elektriği ya da USB bağlantısı ile
kullanabilirsiniz. Bu esneklik sayesinde Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı en iyi
mobil şebeke kapsama gücü elde etmek için kolayca konumlandırabilirsiniz.

Lisanslar

İlgili lisans size bu yazılımın kaynak koduna ve/veya diğer ek bilgilere erişme
hakkı tanırsa, bu ürünü satın aldıktan sonraki 3 yıl içinde ve lisans koşullarında
belirtilmişse, ürün için müşteri desteği sunduğumuz sürece bunlara erişebilirsiniz.
Kaynak kodlarını http://www.vodafone.com/R207-Z adresinden indirebilirsiniz.

Uyarı

Copyright © ZTE 2015.
Tüm Hakları Saklıdır
Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınız ZTE tarafından Vodafone’a özel olarak üretilmiştir.
Bu kılavuzun hiçbir bölümü, ZTE’nin önceden alınmış yazılı izni olmadan hiçbir
formda ya da yöntemle çoğaltılamaz ya da iletilemez.
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Ürüne genel
bakış

Mobil geniş bant sinyali

LED göstergeleri
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Güç düğmesi

3

WPS düğmesi
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Micro USB yuvası

5

SIM yuvası

6

MicroSD kart yuvası

Pil şarjı

Kırmızı yanıp sönüyor - şebeke aranıyor

Yeşil - uygun

Kırmızı - SIM ya da PIN gerekiyor

Yeşil yanıp sönüyor - şarj oluyor

Sarı - sinyal düşük

Kırmızı yanıp sönüyor - az

Yeşil yanıp sönüyor - 2G ya da 3G var
Yeşil - 2G ya da 3G’ye bağlı
WPS ve WiFi
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Bekleme - şarj olmuyor
SMS kısa mesajları
Mavi - okunmamış SMS

Mavi - WiFi etkin

Mavi yanıp sönüyor - SMS Gelen kutusu dolu

Mavi yanıp sönüyor - WiFi ve WPS etkin

SMS yok

Başlangıç

1. Adım
SIM kartınızı, pili ve isteğe bağlı olarak bir MicroSD kart takın.
Arka kapağı
çıkarın

İpucu:
Mobile Wi-Fi aygıtını pil
modunda kullanmadan
önce tam olarak şarj
edin (şebeke elektriği:
3,5 saat).

SIM’i takın

MicroSD
kartı takın

*Lütfen yalnızca bu
aygıtla birlikte verilen
şarj cihazını kullanın.

Pili yerleştirin

Arka kapağı
takın

2. Adım
Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı kullanırken şarj etmek için şebeke
elektriğine* ya da bilgisayarınıza bağlayın.
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Başlangıç

3. Adım
Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı açmak için 3 saniye boyunca güç düğmesine
basılı tutun. Mobil geniş bant şebekesine bağlanmaya başlayacaktır.
4. Adım - USB
Eğer Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza
bağlarsanız, SIM’inizin kilidini açmak için PIN’inizi girmeniz istenebilir.
Bilgisayarınızın masaüstünde Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulaması için
bir simge görüntülenecektir.
4. Adım - WiFi
Bilgisayarınızı ya da başka bir aygıtı WiFi ile bağlarken mevcut ağlar listesinden
Vodafone Mobile Wi-Fi ağınızın adını (“SSID” adını) seçin, Bağlan’ı tıklatın ve
güvenli WiFi ağınızın anahtarını girin (“WPA2 parolası”). Ağın adı ve anahtar
Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızın arka kapağında ve basılı hatırlatma kartında
yer almaktadır. SIM’inizin kilidini açmak için PIN numaranızı girmeniz istenebilir.
Tebrikler - Vodafone Mobile Wi-Fi ile internete bağlandınız.
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Mobile
Wi-Fi Web
uygulaması
İpucu:
Mobile Wi-Fi aygıtınızın
adreslerini web
tarayıcınızın sık
kullanılanlar kısmına
kaydedin.

Mobil geniş bandınızın ve WiFi ağlarınızın durumunu kontrol etmek, SMS kısa
mesajlarınızı yönetmek ya da Mobile Wi-Fi aygıtınızın ayarlarını değiştirmek
için Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını kullanabilirsiniz:
– Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınıza WiFi ya da bir USB kablosu ile bağlanın.
– Eğer Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı USB’ye bağladıysanız, masaüstünüzde
oluşturulan Vodafone Mobile Wi-Fi simgesini çift tıklatın.
– Alternatif olarak ve özellikle USB ile bağlanmadıysanız, web tarayıcınızda
http://VodafoneMobile.wifi ya da http://192.168.0.1 sayfasını açın.
Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını USB kablosu ya da WiFi üzerinden
kullanmak için gereksinimler:
– En az Windows XP® SP3 yüklü bir bilgisayar, ya da
– En yeni OS X® 10.6 Snow Leopard yüklü bir Apple Mac.
Aşağıdaki OS ya da cihazlarda Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı USB kablosu
üzerinden değil kendi WiFi ağınız üzerinden yönetebilirsiniz:
– Linux ya da Windows® 8 RT ya da
– iPhone, iPad, iPod touch ya da başka bir akıllı telefon ya da tablet.
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Web uygulamasına
genel bakış
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Gezinme sekmeleri: Mobile Wi-Fi, Depolama, SMS ya da Hesap
görünümünü seçin
Gezinme çubuğu: Her bir görünümde bir alan seçin
Geçerli şebeke paneli: Mobil geniş bant ağınızın, WiFi ağınızın,
pilin ve bağlı aygıtların durumu
İçerik alanı: Geçerli alanın içeriği
İçerik yardımı: Geçerli alan için yardım
Dil seçimi: Varsayılan olarak tarayıcının dili kullanılır
Oturum Aç/Çıkış: Gelişmiş ayarlar için. Varsayılan parola “admin”dir.
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Geçerli
şebeke
paneli

Geçerli şebeke paneli, Mobile Wi-Fi Web uygulamasının her görünümünde sağ
tarafta görüntülenerek Mobile Wi-Fi aygıtınızın durumuyla ilgili özet bilgiler
verir. Onun altında pil, WiFi ve WiFi ağınızı paylaşan diğer aygıtların durumunu
gösteren paneller yer alır.
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Mobile Wi-Fi
Monitor
uygulaması
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Eğer bir Apple iOS® ya da Android aygıtınız varsa, Mobile Wi-Fi
aygıtınızın durumunu Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor uygulaması ile de
kontrol edebilirsiniz. Uygulamayı iTunes ya da Google Play uygılama
mağazalarından indirebilirsiniz.
iPad / tablet
iPhone / akıllı telefon

Sorun
giderme

WiFi güvenliği
WiFi güvenlik ayarlarınızın kişisel gereksinimlerinize uygun olduğundan emin olun.
Yönetici parolasını değiştirmek için Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını açın:
– Parola alanına “admin” girin ve “Oturum Aç”ı tıklatın
– Gezinme çubuğunda Yönlendirici başlığını seçin
– Sol Menü çubuğunda “Yönlendirici Ayarları”nı seçin.
WiFi ağınızın adını (SSID) ve anahtarı değiştirmek için:
– Gezinme çubuğunda WiFi’yi seçin
– Sol Menü çubuğunda “Güvenlik”i seçin.
Kablosuz Korumalı Kurulum (Wireless Protected Setup - WPS)
Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızdaki WPS düğmesine 5 saniye basılı tuttuğunuzda
WPS açık hale gelir (WPS ve WiFi LED’leri yanıp sönmeye başlar). Bundan sonra ağ
anahtarını girmeden herhangi bir WPS özellikli aygıta bağlanabilirsiniz.
Daha Fazla Destek
– Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasında, Gezinme çubuğundan Yardım’ı seçin.
– Sol Menüden “Destek”i seçin.
İçerik alanı, mobil şebeke operatörünüzle nasıl iletişim kurabileceğinizi
gösterecektir.
Bu kullanma kılavuzunun elektronik sürümünü http://vodafone.com/r207-z
adresinden indirebilirsiniz.
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Sözlük
Taşıyıcı Mobil şebeke üzerinden veri aktarmak için kullanılan iletişim yöntemi,
ör. 3G Genişbant, HSPA, 3G vs.
Ana şebeke SIM kartınızı sağlayan mobil operatörün şebekesi.
Uluslararası Mobil cihazınızı, ister ülkenizde, ister yurtdışında operatörünüzle
dolaşım uluslararası dolaşım anlaşmasına sahip olan tüm diğer mobil şebekelerde
kullanabilirsiniz.
SIM Abone Kimlik Modülü (SIM), mobil sözleşmenizle birlikte size verilen küçük
plastik bir çiptir. SIM’in bir tarafında altın renkli temas noktaları bulunur.
WPA2 WiFi ağ anahtarı için kullanılan bir diğer isim. OS X yüklü Mac’lerde buna
“WPA2 personal” adı verilmektedir.
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Eski Cihazınızın Atılması

1. Bir ürün üzerinde, üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolü bulunması, bu ürünün
2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler evsel atıklardan ayrı olarak, hükümet veya yerel yetkililer tarafından
belirlenmiş toplama tesisleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi çevreye ve insan sağlığına yapacağı olumsuz etkilerin
önlenmesine yardımcı olacaktır.
Tüketicinin Seçimlik Hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan
ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
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Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
– Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
– Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilir.
Yetkili Servis Noktaları
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Teleservice İstanbul
Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sk. No: 9
Maltepe TR-34848
Tel: +90 216 458 97 97 / +90 850 221 00 47
Fax: +90 216 442 65 55
E-posta: customerservice@teleservice.com

Malın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına ve Periyodik Bakıma İlişkin Bilgiler
Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat
adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini
prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.
Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım
hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım
kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.
Cihazınız periyodik bakıma tabi değildir.
Taşınma ve Nakliye
Cihazınızı kutusunda muhafaza ederek taşıyınız. Taşıma esnasında fiziksel darbelerden ve çarpmalardan
koruyunuz. Kesinlikle cebinizde taşımayınız.
Teknik Özellikler:
HSDPA+ 21Mbps Download, HSUPA Cat7 11.5 Mbps Upload hızı desteği
10 kişiye kadar bağlantı desteği
USB 2.0 bağlantı özelliği
Kullanım ve Güvenlik
Kullanım şekli ve kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeli ve zararlı olabilecek durumlar, bunlara ilişkin
uyarılar, kullanım hatalarına ilişkin bilgiler vb. için kutudan çıkan "Güvenlik Kılavuzu"nu inceleyiniz".
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Onaylanmış Kuruluş İrtibat ve İletişim Bilgileri:

American TCB Inc.
Notified Body Number 1588
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, VA 22101 USA
Tel: +1-703-847-4700

İthalatçı Firma

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd. Şti.
Ayazma Cad. Papirus Plaza No:37 Kat:10
34410 Kağıthane/İSTANBUL
Phn: +90 (0) 212 332 21 70
Faks: +90 (0) 212 332 2177

Üretici Firma

ZTE CORPORATION
No. 55, Hi-Tech Road South,
Shenzen, P.R.China
Post Code: 518057
Web sitesi: http://www.zte.com.cn
Phn: +86 – 755 -267 79 999
Faks: +86 – 755- 267 71 999
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Kullanım Ömrü
Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce
tespit edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.
Türkçe SMS Desteği
Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik
özelliklerine uygundur.
Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Çin’de üretilmiştir.

‘Kuş’ tasarımıyla birlikte Mobile Broadband
terimi, GSMC Limited’in ticari markasıdır.

© Vodafone 2015. Vodafone ve
Vodafone logoları, Vodafone
Group’un ticari markalarıdır.
Burada belirtilen tüm ürün
veya şirket adları, sahiplerine
ait ticari markalar olabilir.
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