Άνοιγμα

Τοποθέτηση
μπαταρίας

Φόρτιση

Έναρξη

Σύνδεση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το πλήκτρο λειτουργίας

1

Επιλέξτε το WiFi στον υπολογιστή,
το smartphone ή το tablet και, στη
συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του
δικτύου Wi-Fi για το κινητό σας.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης
για σύνδεση και ανοίξτε τη σελίδα
διαμόρφωσης.
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Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά
στο δίκτυο, ενδέχεται να σας ζητηθεί
να ενεργοποιήσετε την κάρτα SIM.
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Αν σας ζητηθεί να ξεκλειδώσετε την
κάρτα SIM, μεταβείτε στη διεύθυνση
http://vodafonemobile.wifi και
πληκτρολογήστε το PIN της SIM σας.
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Ξεφυλλίστε για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
του Vodafone Mobile Wi-Fi.

4
Το πλήκτρο επαναφοράς βρίσκεται
στο εσωτερικό του περιβλήματος.
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Λειτουργίες
εξοικονόμησης ενέργειας
Μετά από 30 δευτερόλεπτα εάν δεν
έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο, όλες
οι λυχνίες LED θα σβήσουν. Πατήστε
οποιοδήποτε πλήκτρο για να τα
ενεργοποιήσετε ξανά.
Μετά από 10 λεπτά εάν δεν
χρησιμοποιηθεί το Wi-Fi, η σύνδεση
δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα
απενεργοποιηθεί. Όταν πατάτε
οποιοδήποτε πλήκτρο ή όταν μια
συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Wi-Fi,
το δίκτυο θα συνδεθεί ξανά αυτόματα.
Μετά από 30 λεπτά χωρίς να
χρησιμοποιηθεί το Wi-Fi το δίκτυο
Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί. Πατήστε
οποιοδήποτε πλήκτρο για να
ενεργοποιήσετε ξανά το δίκτυο Wi-Fi.
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Μπορείτε να βρείτε τη διαδικτυακή
διεπαφή στη διεύθυνση
vodafonemobile.wifi εάν δεν
εμφανίζεται αυτόματα κατά τη
σύνδεσή σας. Στη συνέχεια, συνδεθείτε
χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο
κωδικό πρόσβασης που βρίσκεται
στην κάρτα υπενθύμισης ή
στην ετικέτα στο εσωτερικό
της συσκευής.
Στη συνέχεια, μπορείτε να
δείτε την κατάσταση δικτύου
και Wi-Fi, πόσα δεδομένα
έχετε χρησιμοποιήσει,
να λάβετε βοήθεια και
υποστήριξη, ακόμη και
να στείλετε και να λάβετε
μηνύματα SMS από τον
υπολογιστή σας.

Αυτή η συσκευή είναι διπλής ζώνης και
χρησιμοποιεί δύο συχνότητες (2,4GHz
& 5GHz) για καλύτερες επιδόσεις.
Μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη
συχνοτήτων στις Ρυθμίσεις / Γρήγορη
ρύθμιση.

Πλήκτρα και LED
Σήμα Wi-Fi SMS Μπαταρία

Τα πλήκτρα
Πλήκτρο ενεργοποίησης
Πατήστε παρατεταμένα
για 3 δευτερόλεπτα για
να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
Πατήστε παρατεταμένα για 10
δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση
της συσκευής σας.

Ισχύς

Επαναφορά
Πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς με
μια καρφίτσα για 3 δευτερόλεπτα
για να επαναφέρετε τη συσκευή
στην εργοστασιακή λειτουργία.

Τι σημαίνουν οι φωτεινές ενδείξεις
Σήμα
Σταθερό μπλε - Η συσκευή είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο

Vodafone 4G Mobile Hotspot
Μοντέλο R228t
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

SMS
Σταθερό μπλε - Νέο(-α) μήνυμα(-τα)

Αναβοσβήνει μπλε - Τα
εισερχόμενα SMS είναι γεμάτα
Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε
χρώμα - Ενημέρωση συσκευής
διαθέσιμη στο vodafonemobile.wifi
Σβηστό - Δεν υπάρχει νέο μήνυμα

Ανάβει σταθερά με κόκκινο
χρώμα - Αδύναμο σήμα
δικτύου ή η κάρτα SIM δεν είναι
διαθέσιμη
Αναβοσβήνει μπλε - η συσκευή
είναι αποσυνδεδεμένη από το
δίκτυο

Μπαταρία
Σταθερό μπλε - Στάθμη
μπαταρίας: 21%
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα Η συσκευή φορτίζει
Σταθερό κόκκινο - Η στάθμη της
μπαταρίας είναι χαμηλή

Wi-Fi
Σταθερό μπλε - Το Wi-Fi είναι
ενεργοποιημένο
Σβηστό - Το Wi-Fi είναι
ενεργοποιημένο
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© Vodafone Group 2022. Η επωνυμία Vodafone και τα
λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα
του Ομίλου Vodafone. Όλες οι επωνυμίες προϊόντων ή
εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να
είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
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Χρήση της σελίδας διαμόρφωσης στο
vodafonemobile.wifi
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