Ghid de pornire rapidă
Vodafone Mobile Wi-Fi
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Bun venit

Dispozitivul dvs. Vodafone Mobile Wi-Fi creează o reţea Wi-Fi portabilă. Folosiţi-l
pentru a partaja conexiunea de Internet mobilă de bandă largă cu alte dispozitive
Wi-Fi, cum ar fi computere, Apple® iPhone, iPad sau iPod touch, smartphone-uri şi
tablete Android cum ar fi Samsung ® Galaxy Tab sau dispozitive mobile de jocuri, cum
ar fi Nintendo® DSi.
Puteţi să alimentaţi Vodafone Mobile Wi-Fi de la baterie, de la priză sau prin USB.
Această flexibilitate vă permite să amplasaţi Vodafone Mobile Wi-Fi astfel încât să
obţineţi cel mai bun semnal mobil.

Licenţe

Vodafone Mobile Wi-Fi foloseşte programe open source licenţiate conform licenţelor
GNU GPL (versiunea 2.0), BSD (versiunea 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL şi Apache.
Puteţi să descărcaţi codul sursă gratuit de la: http://vodafone.com/r207 pentru
o perioadă de trei ani de la distribuţia acestui produs.

Notificare

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014.
Toate drepturile rezervate
Dispozitivul dvs. Vodafone Mobile Wi-Fi este produs exclusiv pentru Vodafone de
către Huawei.
Nicio parte a acestui ghid nu poate fi reprodusă sau transmisă în nicio formă sau prin
niciun mijloc fără consimţământul prealabil în scris al Huawei.

1

Prezentarea
dispozitivului
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Mesaje text SMS

Indicatoare LED

2

Port Micro USB
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Prindere pentru
buclă
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Buton Pornit-Oprit

Actualizare firmware

Verde - SMS nou

Toate LED-urile - Verde intermitent se actualizează

Intermitent - Căsuţa Intrare plină

Toate LED-urile - Verde - se reporneşte

Indicator standby
Intermitent - standby
Indicator baterie
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Reţea Wi-Fi
Pornită
Semnal mobil de bandă largă

Verde - OK

Verde - excelent

Verde intermitent - se încarcă

Portocaliu - descărcat

Roşu intermitent - descărcată

Roşu - reţea inexistentă

Punerea în
funcţiune
Sfat:
Încărcaţi complet
dispozitivul Mobile
Wi-Fi (la priză:
aproximativ 3 ore)
înainte de a-l folosi în
modul baterie.
*Utilizaţi doar
încărcătorul corect
pentru regiunea
dumneavoastră HW-050100x1W, unde
„x” este U, E, B, A sau J,
în funcţie de regiunea
dumneavoastră.
Pentru detalii despre
un anumit încărcător,
contactaţi operatorul
reţelei mobile.

Etapa 1
Introduceţi cartela SIM şi bateria.
Demontaţi capacul
posterior
1

Introduceţi
cartela SIM
2

Introduceţi
bateria
3

Montaţi la loc
capacul posterior
4

1
2

Etapa 2
Conectaţi Vodafone Mobile Wi-Fi la priză* sau la computer pentru a-l încărca
în timpul folosirii.
Etapa 3
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornit-Oprit timp de 3 secunde pentru
a porni Vodafone Mobile Wi-Fi. Acesta va începe să se conecteze la reţeaua
mobilă de bandă largă.
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Punerea în
funcţiune

Etapa 4
Este posibil să vi se solicite codul PIN pentru deblocarea cartelei SIM.
De asemenea, la prima conectare a Vodafone Mobile Wi-Fi la reţeaua mobilă,
este posibil să vi se solicite activarea cartelei SIM. Activarea nu este întotdeauna
necesară, deci este posibil să nu vedeţi acest mesaj.
Etapa 5
Pe computer sau pe dispozitiv, selectaţi numele (SSID-ul) reţelei Vodafone
Mobile Wi-Fi din lista de reţele disponibile, faceţi clic pe Conectare şi introduceţi
cheia reţelei Wi-Fi securizate („parola WPA2”). Numele şi cheia sunt specificate
în interiorul capacului posterior al Vodafone Mobile Wi-Fi; de asemenea, sunt
tipărite pe o cartelă cu informaţii.
Felicitări - sunteţi conectat(ă) la Internet prin Vodafone Mobile Wi-Fi.
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Aplicaţia
web Mobile
Wi-Fi
Sfat:
Salvaţi adresele Mobile
Wi-Fi ca preferinţe in
browserul web.

Pentru a verifica starea reţelelor mobile de bandă largă şi Wi-Fi, a gestiona
mesajele text SMS sau a modifica setările Mobile Wi-Fi, puteţi să folosiţi
aplicaţia web Vodafone Mobile Wi-Fi:
– Conectaţi-vă la Vodafone Mobile Wi-Fi prin Wi-Fi sau printr-un cablu USB
– Dacă aţi instalat Vodafone Mobile Wi-Fi prin USB, faceţi dublu clic pe
pictograma Vodafone Mobile Wi-Fi creată pe spaţiul de lucru
– Ca alternativă - îndeosebi dacă nu aţi făcut instalarea prin USB - deschideţi
http://VodafoneMobile.wifi sau http://192.168.0.1 în browserul dvs. web.
Pentru a folosi aplicaţia web Vodafone Mobile Wi-Fi printr-un cablu USB sau
prin Wi-Fi, aveţi nevoie de:
– Un computer cu minim Windows XP® SP3 sau
– Un Apple Mac cu minim OS X® 10.6 Snow Leopard.
Puteţi să gestionaţi Vodafone Mobile Wi-Fi şi prin reţeaua sa Wi-Fi, însă nu şi
printr-un cablu USB, folosind:
– Linux sau Windows® 8 RT, ori
– iPhone, iPad, iPod touch sau orice alt smartphone sau tabletă.
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Prezentarea
aplicaţiei
web
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File de navigare: Selectaţi ecranul Mobile Wi-Fi, SMS sau Cont
Bara de navigare: Selectaţi o zonă în fiecare ecran
Panoul reţelei curente: Starea conexiunii la reţeaua mobilă de bandă largă,
starea reţelei Wi-Fi, starea bateriei şi dispozitivelor conectate
Zona de conţinut: Conţinutul zonei curente
Ajutor contextual: Ajutor pentru zona curentă
Selectarea limbii: Are ca valoare implicită limba browserului
Conectare/Deconectare: Pentru setări complexe. Parola implicită este
„admin”.
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Panoul
reţelei
curente

Panoul reţelei curente este afişat în partea dreaptă a fiecărui ecran în aplicaţia
web Mobile Wi-Fi, oferind un sumar rapid al stării dispozitivului Mobile Wi-Fi.
Sub acesta se afl ă panouri suplimentare pentru baterie, Wi-Fi şi starea
celorlalte dispozitive care partajează reţeaua Wi-Fi.
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Aplicaţia
Mobile Wi-Fi
Monitor
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Dacă aveţi un dispozitiv Apple iOS® sau Android, puteţi să verificaţi starea
dispozitivului Mobile Wi-Fi folosind aplicaţia Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor.
Descărcaţi aplicaţia din magazinele de aplicaţii iTunes sau Google Play.
iPad / tabletă

iPhone / smartphone

Indicaţii
şi sfaturi

Securitatea Wi-Fi
Asiguraţi-vă că setările de securitate Wi-Fi îndeplinesc cerinţele dvs. Pentru a
modifica parola de administrator, deschideţi aplicaţia web Vodafone Mobile
Wi-Fi:
– Introduceţi „admin” în câmpul Parolă şi faceţi clic pe „Conectare”
– Selectaţi Router în bara de navigare
– Selectaţi „Setări router” din bara de meniu din stânga
Pentru a modifica numele şi cheia reţelei Wi-Fi (SSID):
– Selectaţi Wi-Fi în bara de navigare
– Selectaţi „Securitate” din bara de meniu din stânga.
Asistenţă suplimentară
– Selectaţi Ajutor în bara de navigare a aplicaţiei web Vodafone Mobile Wi-Fi
– Selectaţi „Suport” din meniul din stânga
Zona de conţinut va afişa cum puteţi să contactaţi operatorul reţelei mobile.
Pentru ghidul de utilizare complet, inclusiv indicaţii şi sfaturi suplimentare,
vizitaţi: http://vodafone.com/r207
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Glosar
Furnizor Metoda de comunicaţie folosită pentru transportul datelor prin reţeaua
mobilă, de ex. 3G în bandă largă, HSPA, 3G etc.
Reţea de domiciliu Reţeaua operatorului mobil care v-a furnizat cartela SIM.
Roaming Puteţi folosi dispozitivul mobil în orice altă reţea mobilă care are un
acord de roaming cu operatorul dvs., în ţară sau în străinătate.
SIM Cartela SIM (Subscriber Identity Module) este un cip mic din plastic
primit împreună cu contractul de abonat la reţeaua mobilă. Cartela SIM
are contacte aurii pe o parte.
WPA2 Un nume alternativ pentru cheia de reţea Wi-Fi. La computerele Mac cu
OS X, aceasta este denumită „WPA2 personal”.
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Note

Termenul Mobile Broadband şi sigla „păsări”
sunt mărci comerciale ale GSMC Limited.

© Vodafone 2014. Vodafone şi siglele
Vodafone sunt mărci comerciale
ale Vodafone Group. Toate numele
de produse şi companii menţionate
aici pot fi mărci comerciale ale
R207 Mobile Wi-Fi QSG 04/14_ro_RO
posesorilor acestora.

