1 Hátlap levétele

2 Helyezd be a SIM kártyát
és az akkumulátort

3 Töltés

Csatlakozz

Vodafone Mobile Wi-Fi
R216
Megjegyzés: a számítógéped USBportját is használhatod áramforrásként.

Vodafone

Power to you

4 Indítás

5 Csatlakozás
Aktiváld számítógépeden,
okostelefonodon vagy táblagépeden
a Wi-Fit, majd válaszd ki Mobile Wi-Fi
hálózatod nevét.

Vodafone Mobile Wi-Fi hálozatod
neve és jelszava

Add meg a jelszót a csatlakozáshoz és
a webes alkalmazás megnyitásához.

SSD matrica
helye
SSID
sticker here

Nyomd le hosszan a
bekapcsoló gombot

Amikor először csatlakozol a
hálózathoz, megkérhetünk, hogy
aktiváld a SIM kártyád. Ha fel kell
oldani a SIM kártyád, látogass
el a http://vodafonemobile.wifi
weboldalra, és add meg a SIM kártya
PIN kódját.
Lapozz a Vodafone Mobile Wi-Fi
használatával kapcsolatos további
információkért.

A webes alkalmazás használata

A fényjelzések jelentése
Bejelentkezés
Itt további
információkat
találhatsz, és
módosításokat
hajthatsz végre. A
bejelentkezéshez
használd az
„admin” jelszót.

Vodafone Mobile webes alkalmazás
Ha a csatlakozáskor nem jelenik meg automatikusan,
a webes alkalmazást megtalálhatod a
http://vodafonemobile.wifi oldalon.

Navigációs
fülek
Válaszd a
Mobile Wi-Fit az
áttekintéshez,
az SMS-t az
üzenetek
eléréséhez és
a Fiók fület a
fiókadataid
áttekintéséhez.

Mobil szélessávú térerő
Jó
Gyenge
Nincs hálózat
SMS üzenetek
Új SMS
(Villogás) Bejövő postafiók
megtelt
Akkumulátor töltöttsége
Jó
(Villogás) Töltés
(Villogás) Alacsony
(Lassú pulzálás) Készenlét

Bejövő üzenetek
Itt megtekintheted az
SMS üzeneteid.

Súgó
Ebben a részben
megoldást találsz
a lehetséges
problémákra.

Állapot panel
Itt megtekintheted a Vodafone Mobile WiFi és hálózata állapotát, valamint és egyéb
= korlátozott
részleteket. (Megjegyzés:
hálózati szolgáltatás.)

iOS
(iPhone vagy
iPad)

Ha szeretnél többet tudni a
készülékről, látogass el a
vodafone.com/R216 címre
™

A figyelő alkalmazás letöltése
A Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor
alkalmazás gyors és könnyű módja
az okostelefonon vagy a táblagépen
működő hálózat megfigyelésének.
Töltsd le az alkalmazást a készülék
alkalmazás-áruházából, illetve
közvetlenül is az áruházba léphetsz a
megfelelő QR-kód beolvasásával.

Megjegyzés: az R216 frissítése
közben minden fény zölden villog
az újraindításig.

Android
(okostelefon vagy
tablet)

A „Mobile Broadband” kifejezés
és a „birds” dizájn a GSMC Limited
védjegyei.

A Vodafone Mobile Wi-Fi a GNU GPL vagy az LGPL keretén
belül licencelt, nyílt forráskódú programokat használ vagy
olyan más nyílt forráskódú licenceket, amelyek engedélyezik
a forráskód megosztását. A megfelelő forráskód egy teljes
másolata letölthető a termék terjesztésétől számított 3 éven
belül át ingyenesen a következő helyről:
http://vodafone.com/R216
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