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Bem-vindo

O Vodafone Mobile Wi-Fi cria uma rede Wi-Fi pessoal portátil. Utilize-a para partilhar
uma ligação segura à internet móvel com outros dispositivos equipados com Wi-Fi,
como computadores, iPhone, iPad ou iPod Touch da Apple®, smartphones Android
e tablets, como o Galaxy Tab da Samsung®, ou consolas móveis de jogos, como a DSi
da Nintendo®.
Pode utilizar a bateria, rede elétrica ou USB como fonte de alimentação do Vodafone
Mobile Wi-Fi. Esta flexibilidade facilita o posicionamento do Vodafone Mobile Wi-Fi de
forma a obter a melhor cobertura móvel possível.

Licenças

O Vodafone Mobile Wi-Fi utiliza programas de código aberto licenciados ao abrigo das
licenças GNU GPL (Versão 2.0), BSD (Versão 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL e Apache.
Pode descarregar o código fonte gratuitamente a partir de: http://vodafone.com/r216-z
por um período de três anos a partir da data de distribuição do produto.

Aviso

Copyright © ZTE 2014.
Todos os direitos reservados
O Vodafone Mobile Wi-Fi é fabricado exclusivamente para a Vodafone pela ZTE.
Não é permitida a reprodução ou transmissão de qualquer parte deste manual, de
nenhuma forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia por escrito da ZTE.
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Sinal de banda larga móvel

Tampa do cartão SIM e botão
Reiniciar

2

Botão Wi-Fi e WPS

3

Botão de ligar/desligar

4

LEDs de estado
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Ranhura para Micro USB
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Ranhuras para antena externa

Carga da bateria

Vermelho a piscar - à procura de rede

Verde fi xo - OK

Vermelho fi xo - SIM ou PIN necessários

Verde a piscar - a carregar

Amarelo - sinal fraco

Vermelho a piscar - fraca

Verde a piscar - 2G ou 3G disponível
Verde fi xo - ligado a 2G ou 3G

Modo de espera - não está a carregar
Mensagens SMS

Azul a piscar - LTE disponível

Azul fi xo - SMS não lidas

Azul fi xo - ligado a LTE

Azul a piscar - caixa de mensagens
SMS A receber cheia

WPS e Wi-Fi
Azul fi xo - Wi-Fi ativo
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Azul a piscar - WPS ativo

Nenhuma SMS

Como
começar

Etapa 1
Insira o cartão SIM.

Sugestão:
Carregue totalmente
o Mobile Wi-Fi (rede
elétrica*: 3,5 horas)
antes de o utilizar no
modo de bateria.
*Utilize apenas o
carregador fornecido
com o dispositivo.

Etapa 2
Ligue o Vodafone Mobile Wi-Fi à rede elétrica* ou ao computador para o
carregar enquanto está a utilizá-lo.
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Como
começar

Etapa 3
Prima continuamente o botão de ligar/desligar durante 5 segundos para ligar o
Vodafone Mobile Wi-Fi. O dispositivo inicia a ligação à rede de banda larga móvel.
Etapa 4
Pode ter de introduzir o PIN para desbloquear o cartão SIM.
Adicionalmente, quando o Vodafone Mobile Wi-Fi se liga à rede móvel pela
primeira vez, pode ser-lhe pedido para ativar o cartão SIM. Esta ativação nem
sempre é necessária, pelo que este pedido pode não surgir.
Etapa 5
No equipamento que pretende ligar ao Vodafone Mobile Wi-Fi, selecione
o nome da rede deste (o "SSID" respetivo) na lista de redes disponíveis, clique
em Ligar e em seguida introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi (a "palavra-passe
WPA2"). O nome e a palavra-passe encontram-se no interior da tampa posterior
do Vodafone Mobile Wi-Fi e também num reminder card impresso.
Já está! - pode começar a navegar através do seu Vodafone Mobile Wi-Fi.
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App Web para
Mobile Wi-Fi
Sugestão:
Guarde os endereços
do Mobile Wi-Fi como
favoritos no seu
browser da web.

Para verificar o estado das redes Wi-Fi e de banda larga móvel, gerir SMS ou
alterar as definições do seu Mobile Wi-Fi, pode utilizar a app Web Vodafone
Mobile Wi-Fi:
– Ligue-se ao Vodafone Mobile Wi-Fi através de Wi-Fi ou utilizando um cabo USB
– No caso de se ligar ao Vodafone Mobile Wi-Fi através de USB, clique duas
vezes no ícone Vodafone Mobile Wi-Fi que foi criado no ambiente de trabalho
– Em alternativa, e caso não tenha feito a instalação através de USB abra
http://VodafoneMobile.wifi ou http://192.168.0.1 no browser da web,
e insira a palavra-passe predefinida "admin" para iniciar a sua sessão.
Para utilizar a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi através de um cabo USB ou via
Wi-Fi, é necessário:
– um computador com, no mínimo, o Windows XP® SP3, ou
– um Apple Mac com, no mínimo, o OS X® 10.6 Snow Leopard.
Também pode gerir o Vodafone Mobile Wi-Fi através da rede Wi-Fi respetiva,
mas não através de um cabo USB, utilizando:
– o Linux ou o Windows® 8 RT, ou
– um iPhone, iPad, iPod Touch ou qualquer outro smartphone ou tablet.
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Descrição
geral da
app Web
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Separadores de navegação: Seleção da vista Mobile Wi-Fi, SMS ou Conta
Barra de navegação: Seleção de uma área dentro de cada vista
Painel da rede atual: Estado da rede de banda larga móvel, da rede Wi-Fi,
da bateria e dos dispositivos ligados
Área de conteúdos: Conteúdos da área atual
Ajuda de contexto: Ajuda para a área atual
Seleção do idioma: Seleção de um idioma diferente para a app
Iniciar sessão/Terminar sessão: Para as definições avançadas.
A palavra-passe predefinida é "admin".
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Painel da
Rede atual

O painel "Rede atual" aparece no lado direito de todas as vistas da app Web
para Mobile Wi-Fi, dando-lhe um resumo rápido do estado da Mobile Wi-Fi.
Mais abaixo, aparecem ainda painéis adicionais com informações sobre a bateria,
a Wi-Fi e o estado dos outros dispositivos que partilham a sua rede Wi-Fi.
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App Mobile
Wi-Fi Monitor

Se tiver um equipamento Apple iOS ou Android, pode ainda verificar
o estado do Mobile Wi-Fi utilizando a app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor.
Descarregue esta aplicação a partir das lojas iTunes ou Google Play.
iPad / tablet
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iPhone/ smartphone

Sugestões

Segurança Wi-Fi
Verifique se as definições de segurança de Wi-Fi correspondem aos seus
requisitos pessoais.
Para alterar a palavra-passe "admin", abra a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:
– Introduza "admin" no campo "Palavra-passe" e clique em "Iniciar sessão"
– Selecione "Router" na barra de Navegação
– Selecione "Definições do router" na barra de Menus do lado esquerdo.
Para alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) e a chave respetiva:
– Selecione "Wi-Fi" na barra de Navegação
– Selecione "Segurança" na barra de Menus do lado esquerdo.
Wireless Protected Setup (WPS)
Prima continuamente o botão Wi-Fi e WPS do Vodafone Mobile Wi-Fi durante
5 segundos para ligar a WPS (o LED de WPS e Wi-Fi começa a piscar). Pode,
então, ligar qualquer dispositivo equipado com WPS sem ter de introduzir
a chave de rede no espaço de 2 minutos.
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Sugestões

Apoio adicional ao cliente
– Selecione "Ajuda" na barra de Navegação da app Web Vodafone Mobile Wi-Fi
– Selecione "Serviço de apoio ao cliente" no Menu do lado esquerdo.
A área Conteúdo indica como contactar o seu operador de rede móvel.
Para obter um manual do utilizador completo incluindo mais indicações
e sugestões, visite: http://vodafone.com/r216-z
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Glossário
Portador Método de comunicação usado para o transporte de dados na rede
móvel, por ex., 3G Banda Larga, HSPA, 3G, etc.
Rede doméstica Rede do operador móvel que lhe forneceu o SIM.
Roaming Pode utilizar o seu dispositivo móvel em qualquer outra rede móvel que
tenha um acordo de roaming com o seu operador, quer se encontre no
seu país ou no estrangeiro.
SIM O SIM (Subscriber Identity Module ou Módulo de Identidade do
Subscritor) é o pequeno chip de plástico, que recebeu juntamente com
o seu contrato de comunicações móveis. O SIM tem contactos dourados
num dos lados.
WPA2 Um nome alternativo para a chave da rede Wi-Fi. Nos computadores Mac
com OS X é denominada "WPA2 pessoal".
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O termo Mobile Broadband juntamente com o logótipo
dos pássaros é uma marca comercial da GSMC Limited.

© Vodafone 2014. Vodafone
e os logótipos da Vodafone são
marcas comerciais do Grupo
Vodafone. Qualquer nome de
produto ou de empresa aqui
mencionado pode ser uma
marca comercial do
respetivo proprietário.
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