Hapja

Vendosni baterinë

Karikimi

Fillo

Lidhja

Zgjidhni Wi-Fi në parametrat e
kompjuterit, smartfonit ose tabletit,
më pas zgjidhni emrin e rrjetit të
Mobile Wi-Fi.

Mbani shtypur butonin e energjisë
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Formoni fjalëkalimin për t'u lidhur
dhe për të hapur ndërfaqen e
internetit.
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Kur lidheni fillimisht me rrjetin,
mund t'ju kërkohet të aktivizoni
SIM.
Nëse ju kërkohet ta zhbllokoni
kartën SIM, shkoni në
http://vodafonemobile.wifi dhe
vendosni kodin PIN të kartës SIM.
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Kthejeni për më shumë informacion
rreth përdorimit të Vodafone Mobile
Wi-Fi.

Butoni Reset ndodhet brenda kasës.
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Modalitetet e
kursimit të energjisë
Pas 30 sekondash, pa shtypur
asnjë buton, të gjitha dritat LED do
të fiken. Shtypni çfarëdo butoni për
t'i ndezur përsëri.
Pas 10 minutash pa e përdorur WiFi, lidhja e rrjetit celular do të fiket.
Kur shtypni çfarëdo butoni ose kur
një pajisje hap Wi-Fi, rrjeti do të
lidhet përsëri automatikisht.
Nëse Wi-Fi nuk përdoret për
30 minuta, rrjeti Wi-Fi do të
çaktivizohet. Shtypni çfarëdo
butoni për ta aktivizuar përsëri Wi-Fi.
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Mund ta gjeni ndërfaqen e uebit
në vodafonemobile.wifi nëse
nuk shfaqet automatikisht kur
lidheni. Më pas hyni duke përdorur
fjalëkalimin standard, i cili mund
të gjendet te karta
përkujtuese ose tek etiketa
brenda pajisjes.

përdor dy frekuenca (2.4GHz &
5GHz) për performancë më të
mirë. Mund ta ndryshoni bandën
e frekuencës te Cilësimet /
Konfigurimi i shpejtë.

Më pas mund të shihni
statusin e rrjetit dhe
të Wi-Fi, sa të dhëna
keni përdorur, merrni
ndihmë dhe mbështetje,
dhe madje dërgoni dhe
merrni mesazhe SMS nga
kompjuteri.

Butonat dhe drita
LED
Sinjali Wi-Fi SMS Bateria

Butonat
Butoni i energjisë
Mbajeni shtypur për 3 sekonda për
ta ndezur ose fikur pajisjen.
Mbajeni shtypur për 10 sekonda për
ta rindezur pajisjen.
Rivendos
Shtypni butonin e rivendosjes
me një kunj për 3 sekonda për ta
rivendosur pajisjen në gjendjen e
fabrikës.

Çfarë do të thotë drita
Sinjali

Blu solide - Mesazh ose mesazhe
të reja

Blu solide - Pajisja është lidhur
me rrjetin.

Blu që pulson - Inbox i SMS-ve
është plot

E kuqe që qëndron ndezur sinjal i dobët i rrjetit ose karta
SIM nuk është e disponueshme

Blu që pulson shpejt - Në
vodafonemobile.wifi ka dalë një
përditësim për pajisjen

Blu që pulson - pajisja është
shkëputur nga rrjeti

Fikur - Nuk ka mesazhe të reja
Bateria

Wi-Fi

Blu solide - Niveli i baterisë: 21%

Blu solide - Wi-Fi është aktivizuar

Energjia

Blu që pulson - Pajisja po karikohet

Fikur - Wi-Fi është fikur
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© Vodafone Group 2022. Vodafone dhe logot Vodafone
janë marka tregtare të Vodafone Group. Çdo produkt ose
emrat e shoqërive të përmendura këtu mund të jenë marka
tregtare të pronarëve përkatëse.

E kuqe solide - Niveli i baterisë
është i ulët
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Vodafone 4G Mobile Hotspot
Model R228t
Manual përdorimi

SMS
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CREASE FOLD

Përdorimi i ndërfaqes së internetit në
vodafonemobile.wifi Kjo pajisje është dual-band dhe
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