Fold 1
(mountain)

1 Otevřete

Fold 2
(valley)

2 Vložte SIM
kartu a baterii

Fold 3
(mountain)

3 Nabijte

Připojte se

Vodafone Mobile Wi-Fi
R218h
Poznámka: k napájení můžete
použít také USB port vašeho
počítače.

Vodafone

Power to you

Fold 4

Fold 4
(mountain)

4 Zapněte
zařízení

5 Připojte se

V nastaveních vašeho počítače,
smartphonu či tabletu zvolte
Wi-Fi a vyberte název vaší
mobilní Wi-Fi sítě.
Zadejte heslo pro připojení a
otevřete webovou aplikaci.
Při prvním připojení k síti
můžete být vyzváni k aktivaci
vaší SIM karty. Pokud budete
požádáni o odemčení SIM karty,
přejděte na webovou adresu
http://vodafonemobile.wifi
a zadejte kód PIN vaší SIM karty.

Název vaší Vodafone mobilní
Wi-Fi sítě a heslo

Obraťte a získáte více informací
o používání mobilního WiFi
Vodafone.

Stiskněte a přidržte tlačítko
napájení.
SSIDsticker
nálepkahere
zde
SSID
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Fold 1
(mountain)

Fold 2
(valley)

Fold 3
(mountain)
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Používání webového rozhraní na adrese vodafonemobile.wifi
Pokud se webová aplikace
automaticky nezobrazí po
vašem připojení, naleznete ji
na adrese
vodafonemobile.wifi

Význam světelných
indikátorů

Následně se přihlaste s
použitím hesla „admin“.
Poté uvidíte svou síť a stav
sítě Wi-Fi, kolik dat jste
využili, získáte přístup k
nápovědě a podpoře a
dokonce můžete zasílat
a přijímat SMS zprávy z
vašeho počítače.

Mobilní signál
Dobrý
Slabý
Žádná síť
Zprávy SMS
Nová SMS
(Bliká) plná schránka
doručených zpráv
Nabíjení baterie
Nabito
(Bliká) nabíjí se
Nízký stav
Poznámka: při aktualizaci
zařízení R218h budou všechny
kontrolky blikat zeleně až do
restartu.

Stáhněte si monitorovací aplikaci

Chcete-li získat více informací
o vašem zařízení, navštivte
webovou adresu
vodafone.com/R218h

Monitorovací aplikace
mobilního Wi-Fi Vodafone
představuje rychlý a snadný
způsob sledování vlastní sítě
ve smartphonu nebo tabletu.
Stáhněte si aplikaci z
obchodu s aplikacemi pro
vaše zařízení nebo naskenujte
příslušný QR kód, jenž
přesměrování zajistí.
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iOS
(iPhone
nebo iPad)

Android
(smartphone
nebo tablet)
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