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Hoşgeldiniz

Vodafone Mobile Wi-Fi, kişisel taşınabilir bir Wi-Fi ağ oluşturur. Bu özelliği
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
benzeri diğer WiFi özellikli aygıtlarla güvenli mobil geniş bant internet bağlantısını
paylaşmak için kullanın.
Vodafone Mobile Wi-Fi’de güç kaynağı olarak pil, şebeke elektriği ya da USB
kullanabilirsiniz. Bu esneklik sayesinde Vodafone Mobile Wi-Fi’nizi en iyi mobil
kapsama alanı yaratacak şekilde kolayca yerleştirebilirsiniz.

Lisanslar

Vodafone Mobile Wi-Fi’de GNU GPL (Sürüm 2.0), BSD (Sürüm 3.0), OpenSSL, Zlib/
libpng, LGPL ve Apache Lisansı altında lisanslanan açık kaynak kodlu programlar
kullanılmaktadır.
Kaynak kodunu, bu ürünün dağıtılmasından sonraki üç yıl boyunca
http://vodafone.com/r207 adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uyarı

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014.
Tüm Hakları Saklıdır
Vodafone Mobile Wi-Fi’niz, Huawei tarafından özel olarak Vodafone için üretilmiştir.
Bu kılavuzun hiçbir bölümü, Huawei’nin önceden yazılı izni alınmadan hiçbir biçimde
ya da yöntemle çoğaltılamaz ya da iletilemez.
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Ürüne genel
bakış
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SMS kısa mesajları

LED göstergeleri

2

Micro USB yuvası
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Askı bağlama
noktası
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Güç düğmesi

Bellenim sürümü güncellemesi

Yeşil - yeni SMS

Tüm LED’ler - yanıp sönen yeşil güncelleniyor

Yanıp sönen - gelen kutusu dolu

Tüm LED’ler - yeşil - yeniden başlatılıyor

Bekleme göstergesi
Kesikli - beklemede
Pil şarjı
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WiFi ağı
Açık
Mobil geniş bant sinyali

Yeşil - tamam

Yeşil - mükemmel

Yanıp sönen yeşil - şarj oluyor

Sarı - zayıf

Yanıp sönen kırmızı - az

Kırmızı - şebeke yok

Başlangıç
İpucu:
Mobile Wi-Fi’yi, pil
modunda kullanmadan
önce tam olarak
(şebeke elektriği: 3 saat)
şarj edin.
*Lütfen yalnızca
bölgeniz için doğru
şarj cihazını kullanın
– HW-050100x1W,
burada ‘x’, bölgenize
bağlı olarak U, E, B, A
ya da J olacaktır. Belirli
bir şarj cihazı hakkında
bilgiler için lütfen mobil
şebeke operatörünüzle
görüşün.

1. Adım
SIM kartınızı ve pili takın.
Arka kapağı çıkartın
1

SIM’i takın
2

Pili takın
3

Kapağı geri takın
4
1
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2. Adım
Vodafone Mobile Wi-Fi’yi kullanım sırasında şarj etmek için şebeke
elektriğine* ya da bilgisayarınıza bağlayın.
3. Adım
Vodafone Mobile Wi-Fi’nizi açmak için güç düğmesine 3 saniye basın ve
basılı tutun. Mobil geniş bant şebekesine bağlanmaya başlayacaktır.
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Başlangıç

4. Adım
SIM’nizin kilidini açmak için PIN’inizi girmeniz gerekebilir.
Aynı zamanda Vodafone Mobile Wi-Fi’niz ilk kez mobil şebekeye bağlandığında
SIM’nizi etkinleştirmeniz istenebilir. Etkinleştirme her zaman gerekli
olmadığından bunu görmeyebilirsiniz.
5. Adım
Bilgisayarınızda ya da aygıtınızda kullanılabilir ağlar listesinden Vodafone Mobile
Wi-Fi ağınızın adını (‘SSID’) girin, Bağlan’ı tıklatın ve güvenli WiFi ağ anahtarını
(‘WPA2 şifresi’) girin. Ağ adı ve anahtar, Vodafone Mobile Wi-Fi’nizin arka
kapağının iç kısmında yer alır ve ayrıca bir hatırlatma kartı üzerine basılıdır.
Tebrikler - Vodafone Mobile Wi-Fi ile internete bağlandınız.
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Mobile
Wi-Fi Web
uygulaması
İpucu:
Mobile Wi-Fi’nizin
adreslerini web
tarayıcınıza sık
kullanılan olarak
kaydedin.

Mobil geniş bant ve WiFi ağlarınızın durumunu kontrol etmek, SMS metin
mesajlarını yönetmek ya da Mobile Wi-Fi’nizin ayarlarını değiştirmek için
Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını kullanın:
– Vodafone Mobile Wi-Fi’nizi, WiFi ya da bir USB kablosu kullanarak bağlayın
– Eğer Vodafone Mobile Wi-Fi’nizi USB ile yüklediyseniz, masaüstünüzde
oluşturulan Vodafone Mobile Wi-Fi simgesini çift tıklatın
– Alternatif olarak, özellikle de USB ile yüklemediyseniz web tarayıcınızda
http://VodafoneMobile.wifi ya da http://192.168.0.1 adresini açın.
Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını USB kablosu ya da WiFi üzerinden
kullanmak için aşağıdakilere ihtiyaç duyarsınız:
– En az Windows XP® SP3 çalıştıran bir bilgisayar ya da
– En az OS X® 10.6 Snow Leopard yüklü bir Apple Mac.
Vodafone Mobile Wi-Fi’nizi aşağıdakileri kullanarak kendi WiFi ağı üzerinden
de yönetebilirsiniz (USB kablosu üzerinden yönetemezsiniz):
– Linux ya da Windows® 8 RT, ya da
– iPhone, iPad, iPod touch ya da diğer akıllı telefon ya da tablet.
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Web uygulamasına genel
bakış
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Gezinme sekmeleri: Mobile Wi-Fi, SMS ya da Hesap görünümü’nü seçin
Gezinme çubuğu: Her bir görünümde bir alan seçin
Geçerli şebeke paneli: Mobil geniş bant şebekesinin durumu, WiFi ağı,
pil ve bağlı cihazlar
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 şifre ‘admin’dir.
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Geçerli
şebeke
paneli

Geçerli şebeke paneli, Mobile Wi-Fi web uygulamasında her görünümün sağ
tarafında yer alır ve Mobile Wi-Fi’nin durumu hakkında hızlı özet bilgiler verir.
Bunun altında pil, WiFi ve WiFi ağınızı paylaşan diğer aygıtların durumu için
ek paneller bulunur.

7

Mobile Wi-Fi
Monitor
uygulaması
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Bir Apple iOS® ya da Android aygıtınız varsa, Vodafone Mobile Wi-Fi
Monitor uygulamasını kullanarak Mobile Wi-Fi’nizin durumunu da kontrol
edebilirsiniz. iTunes ya da Google Play uygulama mağazalarından
uygulamayı indirin.
iPad / tablet
iPhone / akıllı telefon

Sorun
giderme

WiFi güvenliği
Lütfen WiFi güvenlik ayarlarının kişisel gereksinimlerinizi karşıladığından emin
olun. Yönetici (admin) şifresini değiştirmek için Vodafone Mobile Wi-Fi Web
uygulamasını açın:
– Şifre alanına ‘admin’ yazın ve ‘Oturum aç’ı tıklatın
– Gezinme çubuğunda Yönlendirici’yi seçin
– Sol Menü çubuğunda ‘Yönlendirici ayarları’nı seçin
WiFi ağınızın adını ve anahtarını değiştirmek için:
– Gezinme çubuğunda WiFi’yi seçin
– Sol Menü çubuğunda ‘Güvenlik’i seçin.
Daha Fazla Destek
– Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasının Gezinme çubuğunda Yardım’ı
seçin
– Sol Menü çubuğunda ‘Destek’i seçin.
İçerik alanında, mobil şebeke operatörünüze nasıl bağlanacağınız
gösterilecektir.
Daha fazla sorun giderme bilgileri dahil olmak üzere tam kullanıcı kılavuzu
için: http://vodafone.com/r207 adresini ziyaret edin
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Sözlük
Taşıyıcı Mobil şebeke üzerinden veri aktarma 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, mobil sözleşmenizle birlikte size verilen küçük
plastik 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’ (WPA2 kişisel) adı verilir.
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Notlar

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

© Vodafone 2014. 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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