1 Abrir

2 Inserir o cartão
microSIM

3 Carregar

Manual de
utilização rápida

Vodafone Mobile Wi-Fi
R218

Nota: a utilização de adaptadores
de cartões SIM pode danificar o
leitor de cartões

Vodafone

Power to you

4 Iniciar

5 Ligar
Selecione o nome da rede sem fios
nas definições do seu computador,
smartphone ou tablet.

Nome da rede Wi-Fi
e palavra-passe

Digite a palavra-passe para ligar e
abra a aplicação web.

Etiqueta
do here
SSID
SSID
sticker

Prima continuamente o
botão de ligar/desligar

Quando se liga à rede pela primeira
vez, pode ser-lhe solicitada a
ativação do seu cartão SIM. Caso lhe
seja solicitado o desbloqueio do seu
cartão SIM, vá a
http://vodafonemobile.wifi
e digite o PIN do seu SIM.
Vire para obter mais informações
sobre a utilização da sua internet
móvel da Vodafone.

Utilizar o interface web

Resumo dos LED

Pode encontrar a app
para web em
vodafonemobile.wifi
caso não apareça
automaticamente quando
estabelecer a ligação. De
seguida, inicie sessão
utilizando a palavra-passe
admin.

Bateria
Fraca
A carregar
Carregada
Sinal Wi-Fi
Wi-Fi desligado
WPS ativo

Visualize a sua rede e o
estado de Wi-Fi, o volume
de dados usados, obtenha
ajuda e suporte, e envie e
receba SMS a partir do seu
computador.

Wi-Fi (WLAN) ativo
Mensagens de texto SMS
Nenhum SMS
(piscar lento)
Inbox de SMS cheia
(piscar rápido)
Disponível atualização em
vodafonemobile.wifi
SMS não lido
Internet móvel
Ligado em 4G
Ligado em 2G/3G
Sinal fraco
SIM não detetado ou
necessária introdução de
código PIN

Transferir a aplicação de monitorização
Para saber mais sobre o seu
dispositivo, vá a
vodafone.com/r218

A aplicação Vodafone Mobile Wi-Fi
Monitor permite-lhe monitorizar
rápida e facilmente a sua rede num
smartphone ou tablet.
Transfira a aplicação a partir da loja de
aplicações do seu dispositivo ou efetue
aqui a leitura do código QR apropriado
para navegar até à loja de aplicações.

™ O termo “Mobile Broadband” (Internet móvel)
com o design de “pássaros” é uma marca
comercial da GSMC Limited.

iOS
(iPhone
ou iPad)

Android
(smartphone
ou tablet)
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