1. Open de kaartsleuf

2. Plaats de microSIMkaart

3. Laad het apparaat op

4. Start het apparaat

5. Maak verbinding
Ga naar de instellingen van je computer,
smartphone of tablet, kies Wifi en selecteer
de naam van je mobiele wifi-netwerk.
Voer het wachtwoord in om verbinding te
maken en de web-app te openen.
Als je voor het eerst verbinding maakt met
het netwerk, wordt je misschien gevraagd je
simkaart te activeren.
Als je wordt gevraagd je simkaart
te ontgrendelen, ga je naar http://
VodafoneMobile.wifi en typ je de pincode
voor je simkaart.

Opmerking: door het gebruik
van simkaartadapters kan de
simkaartlezer beschadigd raken.

Houd de aan/
uitknop ingedrukt
Zie ommezijde voor meer informatie over het
gebruik van je Vodafone Mobile WiFi.

De monitor-app
downloaden
De ZTElink-app biedt je de mogelijkheid om
snel en eenvoudig je netwerk te monitoren
op een smartphone of tablet.
Download de app vanuit de app-store van je
apparaat of scan hier de juiste QR-code om
naar de app-store te gaan.

Gebruik van de webinterface op VodafoneMobile.wifi
Je kunt inloggen op de webinterface met het
wachtwoord admin.
Vervolgens kun je de netwerk- en wifistatus bekijken, nagaan hoeveel data je hebt

gebruikt, roaming-instellingen beheren,
hulp en ondersteuning krijgen en zelfs smsberichten verzenden en ontvangen op je
computer.

Overzicht led-lampjes
Batterij

Sms-berichten

• Rood knipperend - Bijna leeg

• Geen licht - Geen ongelezen sms

• Groen knipperend - Opladen

• Blauw langzaam knipperend - Sms-inbox
vol

• Groen constant - Voldoende
Wifi-signaal
• Geen licht - Wifi uit
• Blauw knipperend - WPS actief
• Blauw vast - Wifi (WLAN) actief

• Blauw snel knipperend - Apparaatupdate
beschikbaar op VodafoneMobile.wifi
• Blauw vast - Ongelezen sms
Mobiele breedbandverbinding
• Blauw vast - Verbonden met 4G
• Groen constant - Verbonden met 2G/3G

iOS
(iPhone of iPad)

Android
(smartphone of
tablet)

• Oranje constant - Zwak signaal
• Rood constant - Geen simkaart
gedetecteerd of pincode vereist
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