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Καλώς
ήρθατε

Το Vodafone Mobile Wi-Fi δημιουργεί ένα προσωπικό φορητό δίκτυο Wi-Fi. Σας
παρέχει τη δυνατότητα μιας ασφαλούς κοινόχρηστης ευρυζωνικής σύνδεσης
στο διαδίκτυο με άλλες συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi όπως υπολογιστές,
Apple® iPhone, iPad ή iPod touch, smartphone και tablet Android όπως Samsung ®
Galaxy Tab ή κινητές συσκευές παιχνιδιών όπως Nintendo® DSi.
Το Vodafone Mobile Wi-Fi μπορεί να τροφοδοτείται από μπαταρία, ηλεκτρικό
ρεύμα ή USB. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει την τοποθέτηση του Vodafone Mobile
Wi-Fi για βέλτιστη κάλυψη δικτύου.

Άδειες
χρήσης

Το Vodafone Mobile Wi-Fi χρησιμοποιεί προγράμματα ανοιχτού κώδικα με άδειες
χρήσης GNU GPL (έκδοση 2.0), BSD (έκδοση 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL και
Apache.
Η δωρεάν λήψη του πηγαίου κώδικα είναι δυνατή από την τοποθεσία:
http://vodafone.com/r209-z για περίοδο τριών ετών από τη διανομή του
συγκεκριμένου προϊόντος.

Σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα © ZTE 2014.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Το Vodafone Mobile Wi-Fi κατασκευάζεται αποκλειστικά για τη Vodafone από την
ZTE.
Κανένα μέρος αυτού του οδηγού δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε
οιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια
της ZTE.
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Επισκόπηση
συσκευής

1

Ενδείξεις LED
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Κουμπί
ενεργοποίησης
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Κουμπί WPS
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Θύρα Micro USB
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Υποδοχή κάρτας SIM
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Υποδοχή κάρτας
MicroSD

Σήμα κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης
Πορτοκαλί - χαμηλή ισχύς
Πράσινο - εξαιρετικό σήμα
Φόρτιση μπαταρίας
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Μηνύματα κειμένου SMS

Πράσινο - OK

Μπλε - μη αναγνωσμένα SMS

Αναβοσβήνει πράσινο - φόρτιση
Αναβοσβήνει κόκκινο - χαμηλή ισχύς

Αναβοσβήνει μπλε - φάκελος
εισερχομένων SMS πλήρης

Αναμονή - χωρίς φόρτιση

Κανένα SMS

Γρήγορο
ξεκίνημα
Συμβουλή:
Φορτίστε το Mobile
Wi-Fi πλήρως
(ηλεκτρική πρίζα:
3,5 ώρες) πριν
από τη χρήση του
στη λειτουργία
μπαταρίας.
*Παρακαλούμε να
χρησιμοποιείτε μόνο
το φορτιστή που
παρέχεται μ' αυτή
τη συσκευή.

Βήμα 1
Τοποθετήστε την κάρτα SIM, την μπαταρία και προαιρετικά την κάρτα
MicroSD.
Αφαίρεση πίσω
καλύμματος
Τοποθέτηση
κάρτας SIM

Τοποθέτηση
κάρτας
MicroSD

Τοποθέτηση
μπαταρίας

Επανατοποθέτηση
πίσω καλύμματος

Βήμα 2
Συνδέστε το Vodafone Mobile Wi-Fi στην ηλεκτρική πρίζα* ή στον
υπολογιστή σας για να φορτιστεί ενώ το χρησιμοποιείτε.
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Γρήγορο
ξεκίνημα

Βήμα 3
Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ενεργοποίησης για
να ενεργοποιηθεί το Vodafone Mobile Wi-Fi. Θα ξεκινήσει τη σύνδεση με το
κινητό ευρυζωνικό δίκτυο.
Βήμα 4
Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε το PIN σας για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM.
Επίσης, όταν το Vodafone Mobile Wi-Fi συνδέεται στο δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας για πρώτη φορά, ίσως σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την
κάρτα SIM. Η ενεργοποίηση δεν είναι πάντοτε απαραίτητη, επομένως
ενδέχεται να μη σας ζητηθεί.
Βήμα 5
Στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας, επιλέξτε το όνομα δικτύου του
Vodafone Mobile Wi-Fi (είναι 'SSID') από τη λίστα διαθέσιμων δικτύων, κάντε
κλικ στην επιλογή 'Σύνδεση' και εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας δικτύου
Wi-Fi ('Κωδικός πρόσβασης WPA2'). Το όνομα και το κλειδί βρίσκονται στο
εσωτερικό του πίσω καλύμματος του Vodafone Mobile Wi-Fi και επίσης σε μια
τυπωμένη κάρτα υπενθύμισης.
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Συγχαρητήρια, έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω του Vodafone Mobile
Wi-Fi.

Εφαρμογή
Mobile Wi-Fi
Web
Συμβουλή:
Αποθηκεύστε τις
διευθύνσεις για
το Mobile Wi-Fi
ως αγαπημένα
στο πρόγραμμα
περιήγησής σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση του κινητού ευρυζωνικού δικτύου
και του δικτύου Wi-Fi, να διαχειριστείτε τα μηνύματα κειμένου SMS
ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή Mobile Wi-Fi, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Vodafone Mobile Wi-Fi Web:
– Συνδεθείτε στο Vodafone Mobile Wi-Fi μέσω Wi-Fi ή με καλώδιο USB
– Αν η εγκατάσταση του Vodafone Mobile Wi-Fi έγινε μέσω USB, κάντε
διπλό κλικ στο εικονίδιο Vodafone Mobile Wi-Fi που δημιουργήθηκε
στην επιφάνεια εργασίας σας.
– Εναλλακτικά, και ειδικά αν η εγκατάσταση δεν έγινε μέσω USB, ανοίξτε
το http://VodafoneMobile.wifi ή το http://192.168.0.1 στο πρόγραμμα
περιήγησής σας.
Για χρήση της εφαρμογής Vodafone Mobile Wi-Fi Web μέσω καλωδίου USB
ή μέσω Wi-Fi, απαιτείται:
– Υπολογιστής με τουλάχιστον Windows XP® SP3 ή
– Apple Mac με τουλάχιστον OS X® 10.6 Snow Leopard.
Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε το Vodafone Mobile Wi-Fi μέσω του
Wi-Fi δικτύου του, αλλά όχι μέσω καλωδίου USB, χρησιμοποιώντας:
– Linux ή Windows® 8 RT ή
– iPhone, iPad, iPod touch ή οποιοδήποτε άλλο smartphone ή tablet.
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Επισκόπηση
εφαρμογής
Web
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Καρτέλες πλοήγησης: Επιλογή προβολής 'Mobile Wi-Fi', 'Αποθήκευση',
'SMS' ή 'Λογαριασμός'
Γραμμή πλοήγησης: Επιλογή μιας περιοχής μέσα σε κάθε προβολή
Παράθυρο 'Τρέχον δίκτυο': Κατάσταση σύνδεσης κινητού ευρυζωνικού
δικτύου, δικτύου Wi-Fi, μπαταρίας και συνδεδεμένων συσκευών
Περιοχή περιεχομένου: Περιεχόμενο για την τρέχουσα περιοχή
Σχετική βοήθεια: Βοήθεια για την τρέχουσα περιοχή
Επιλογή γλώσσας: Προεπιλογή γλώσσας προγράμματος περιήγησης
Σύνδεση/Αποσύνδεση: Για προχωρημένες ρυθμίσεις.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 'admin'.
1
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Παράθυρο
'Τρέχον
δίκτυο'

Στη δεξιά πλευρά κάθε προβολής στην εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web
εμφανίζεται το παράθυρο 'Τρέχον δίκτυο', το οποίο παρέχει μια περίληψη
της κατάστασης του Mobile Wi-Fi. Κάτω απ' αυτό υπάρχουν πρόσθετα
παράθυρα για την κατάσταση μπαταρίας, Wi-Fi και άλλων συσκευών
που κάνουν κοινή χρήση του δικτύου Wi-Fi.
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Εφαρμογή
Mobile Wi-Fi
Monitor

Αν διαθέτετε Apple iOS® ή συσκευή Android, μπορείτε επίσης να
ελέγξετε την κατάσταση του Mobile Wi-Fi, χρησιμοποιώντας την
εφαρμογή Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Η λήψη της εφαρμογής είναι
δυνατή από τα καταστήματα εφαρμογών iTunes ή Google Play.
iPad / tablet
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iPhone / smartphone

Συμβουλές
και
υποδείξεις

Ασφάλεια Wi-Fi
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας Wi-Fi
ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για αλλαγή του
κωδικού πρόσβασης διαχειριστή, ανοίξτε την εφαρμογή Vodafone Mobile
Wi-Fi Web:
– Εισαγάγετε 'admin' στο πεδίο 'Κωδικός πρόσβασης' και κάντε κλικ στην
επιλογή 'Σύνδεση'
– Επιλέξτε 'Δρομολογητής' στη γραμμή πλοήγησης
– Επιλέξτε 'Ρυθμίσεις δρομολογητή' στην αριστερή γραμμή Μενού.
Για αλλαγή του ονόματος δικτύου Wi-Fi (SSID) και του κλειδιού:
– Επιλέξτε 'Wi-Fi' στη γραμμή πλοήγησης
– Επιλέξτε 'Ασφάλεια' στην αριστερή γραμμή Μενού
Ρυθμίσεις ασφαλείας ασύρματου δικτύου (WPS)
Πατώντας παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί WPS στο
Vodafone Mobile Wi-Fi ενεργοποιείται το WPS (αναβοσβήνουν ταυτόχρονα
και τα 3 LED). Στη συνέχεια οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα WPS
μπορεί να συνδεθεί χωρίς να απαιτείται κλειδί δικτύου.
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Συμβουλές
και
υποδείξεις

Περαιτέρω υποστήριξη
– Επιλέξτε 'Βοήθεια' στη γραμμή πλοήγησης στην εφαρμογή Vodafone
Mobile Wi-Fi Web
– Επιλέξτε 'Υποστήριξη' από το αριστερό Μενού.
Η περιοχή περιεχομένου εμφανίζει τον τρόπο επικοινωνίας με τον
πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας.
Για τον πλήρη οδηγό χρήσης, καθώς και περαιτέρω συμβουλές και
υποδείξεις, επισκεφτείτε την τοποθεσία: http://vodafone.com/r209-z
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Γλωσσάρι
Φορέας Μέθοδος επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά
δεδομένων στο κινητό δίκτυο, π.χ. 3G Broadband, HSPA, 3G, κ.λπ.
Οικιακό δίκτυο Το δίκτυο του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που σας παρείχε την SIM.
Περιαγωγή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας για συνδέσεις
σε οποιοδήποτε άλλο κινητό δίκτυο που έχει συνάψει σύμβαση
περιαγωγής με τον πάροχο του δικτύου σας, στη χώρα σας ή στο
εξωτερικό.
SIM Η 'Κάρτα Συνδρομητικής Ταυτότητας' (SIM-Subscriber Identity Module)
είναι το μικρό πλαστικό τσιπ που έχετε λάβει μαζί με το συμβόλαιο
συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας. Στη μία πλευρά της η κάρτα SIM
φέρει χρυσαφί επαφές.
WPA2 Εναλλακτικό όνομα για το κλειδί ασφαλείας δικτύου Wi-Fi. Σε Mac με
OS X αυτό ονομάζεται 'Προσωπικό WPA2'.
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Ο όρος Mobile Broadband καθώς και το γραφικό με τους
'γλάρους' είναι σήματα κατατεθέντα της GSMC Limited.

© Vodafone 2014. Η επωνυμία Vodafone
και τα λογότυπα Vodafone είναι
εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone.
Όλα τα ονόματα προϊόντων ή οι
επωνυμίες εταιρειών που αναφέρονται
στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν
εμπορικά σήματα των αντίστοιχων
ιδιοκτητών τους.
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