1 Ανοίξτε

Συνδεθείτε

2 Τοποθετήστε
την κάρτα SIM
και κλείστε
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(Κάρτα microSD προαιρετικά)

Vodafone

Power to you

4 Ξεκινήστε
Όνομα δικτύου Vodafone Mobile Wi-Fi
και κωδικός πρόσβασης

3 Φορτίστε

5 Συνδεθείτε

Σημείωση: μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε και τη θύρα USB
του υπολογιστή σας για τροφοδοσία.

Επιλέξτε Wi-Fi στις ρυθμίσεις του
υπολογιστή, του smartphone ή του
tablet σας. Κατόπιν, επιλέξτε το
όνομα δικτύου Mobile Wi-Fi.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
για να συνδεθείτε και ανοίξτε την
εφαρμογή web.

Ετικέτα
SSIDhere
εδώ
SSID
sticker

Πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί ενεργοποίησης

Όταν συνδεθείτε στο δίκτυο
για πρώτη φορά, μπορεί να σας
ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την
κάρτα SIM. Αν σας ζητηθεί να
ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM,
μεταβείτε στη διεύθυνση
http://vodafonemobile.wifi και
εισαγάγετε το PIN για την κάρτα SIM.
Δείτε στην πίσω σελίδα για
περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση του
Vodafone Mobile Wi-Fi.

Χρήση της εφαρμογής web
Σύνδεση
Μπορείτε να
δείτε πρόσθετες
πληροφορίες
και να κάνετε
αλλαγές.
Χρησιμοποιήστε
τον κώδικα
πρόσβασης
‘admin’ για να
συνδεθείτε.

Εφαρμογή web Vodafone Mobile
Αν η εφαρμογή δεν εμφανιστεί αυτομάτως
κατά τη σύνδεση, μπορείτε να την βρείτε στη
διεύθυνση http://vodafonemobile.wifi.
Καρτέλες
πλοήγησης
Επιλέξτε
«Mobile Wi-Fi»
για επισκόπηση,
«SMS» για
μηνύματα από
την Vodafone ή
«Λογαριασμός»
για τις
λεπτομέρειες
του λογαριασμού
σας.

Ποια στοιχεία
εμφανίζονται στην
οθόνη
Κατάσταση
Wi-Fi και
αριθμός
χρηστών

Συνολικός
όγκος
δεδομένων από
μεταφορτώσεις
και λήψεις

Αριθμός
μηνυμάτων

Ένδειξη
περιαγωγής

Διάρκεια
σύνδεσης

Εισερχόμενα
Μπορείτε να δείτε μηνύματα SMS από την
Vodafone σχετικά με την υπηρεσία.

Βοήθεια
Σε αυτή την ενότητα
θα βρείτε πλήρεις
λεπτομέρειες σχετικά με
την επίλυση προβλημάτων
που μπορεί να προκύψουν.

Πίνακας κατάστασης
Μπορείτε να δείτε την κατάσταση
και άλλες λεπτομέρειες για
το Vodafone Mobile Wi-Fi και
το δίκτυο. (Σημείωση: =
περιορισμένη υπηρεσία δικτύου.)

Λήψη της εφαρμογής monitor
Με την εφαρμογή Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor
μπορείτε να παρακολουθείτε το δίκτυό σας σε
ένα smartphone ή tablet γρήγορα και εύκολα.
Κάντε λήψη της εφαρμογής από το κατάστημα
εφαρμογών της συσκευής σας ή σαρώστε τον
κατάλληλο κωδικό QR εδώ για να μεταφερθείτε
στο κατάστημα εφαρμογών.

Σημείωση: αν πατήσετε το κουμπί
Μενού στην πλευρά της συσκευής
R226, θα εμφανιστεί στην οθόνη
ένα μενού επιλογών: πατήστε ξανά
το κουμπί Μενού για κύλιση προς
τα κάτω, και πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης για να ορίσετε μια
επιλογή.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη συσκευή σας,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση
vodafone.com/R226
™

iOS
(iPhone
ή iPad)

Android
(smartphone ή
tablet)
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