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APN kiválasztása/megadása 

• Amennyiben Wi-Fi-hálózaton keresztül szeretnénk használni az eszközt, először csatlakozzunk fel rá. 

Kattintsunk az elérhető Wi-Fi-hálózatok ikonra, majd válasszuk a VodafoneMobileWiFi-egyedi azonosító 

nevű hálózatot (ez az alapértelmezett név, mely a későbbiekben megváltoztatható), utána klikkeljünk a 

Csatlakozás gombra. A kép egy Windows 7-es rendszeren keresztül szemlélteti a csatlakozási 

folyamatot. 
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• Első csatlakozáskor adjuk meg a készülék hátlapjának belső 

részén található WIFI KEY felirat mellett látható számsort. 
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• Nyissuk meg a http://VodafoneMobile.wifi  oldalt a böngészőnkben (pl. Mozilla 

Firefox). Ha a SIM-kártya PIN-kódot kér, adjuk meg a bal oldalon található mezőben. 

Lépjünk be a felületre a megfelelő jelszó megadását követően (alapértelmezetten: 

admin).   
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• Ha nem magyarul jelenik meg az adminisztrációs felület, az oldal tetején található 

legördülő menüből választhatjuk ki a kívánt nyelvet. 
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• Lépjünk be a Mobile Wi-Fi fül alatt található Mobil szélessávú lehetőségen belüli Kapcsolat 

menüpontba. 



csak rólad szól 

• Az Előfizetés típusa legördülő menüben tudjuk kiválasztani az előfizetésünknek megfelelő 

lehetőséget: Contract (előfizetéses), Prepaid (feltöltőkártyás), Egyedi beállítások (manuálisan 

vihetjük be az adatokat). 
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• Amennyiben mi szeretnénk megadni az adatokat, válasszuk ki az Egyedi beállítások 

lehetőséget.  

• Itt  tudjuk bevinni az APN-t (hozzáférési pont neve): 

• Havidíjas előfizetés esetén: internet.vodafone.net vagy standardnet.vodafone.net 

• Feltöltőkártya esetén: vitamax.internet.vodafone.net vagy vitamax.snet.vodafone.net 

• A betárcsázási számot: *99# 
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• És a DNS beállításokat is: 

• Elsődleges DNS: 80.244.97.30 

• Másodlagos DNS: 80.244.96.1 

• Végül a Mentés gombbal tudjuk véglegesíteni. Ezután megszakad a kapcsolat, majd rövid időn belül 

automatikusan felépül, ha megfelelően adtuk meg az adatokat. 
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Hálózati preferencia 

• Lépjünk be a Mobile Wi-Fi fül alatt található Mobil szélessávú lehetőségen belüli 

Hálózat menüpontba. 
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• A Kapcsolat típusa résznél jelöljük ki a kívánt hálózati módot, majd klikkeljünk a 

Mentés gombra. A kapcsolat ilyenkor is megszakadhat rövid időre. 

• A 3G kizárólag beállítást érdemes kijelölni abban az esetben, ha megfelelő 

3G/HSPA lefedettségű helyen tartózkodunk. 
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• Lépjünk be a Mobile Wi-Fi fül alatt található Wi-Fi lehetőségen belüli Wi-Fi-beállítások 

menüpontba. Itt könnyedén ki- és bekapcsolhatjuk a Wi-Fi-jel szórását. A beállítások módosítása 

után kattintsunk a Mentés gombra. 

Wi-Fi-beállítások 
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• Lépjünk be a Mobile Wi-Fi alatt található Wi-Fi fülön belüli Biztonság menüpontba. Itt 

megváltoztathatjuk a Wi-Fi-hálózat nevét, ill. módosíthatjuk a jelszót és a titkosítás módját is. A 

beállítások módosítása után kattintsunk a Mentés gombra. 
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„Hálózat nem elérhető” hibaüzenet, vagy nincs térerő 

 

• Elképzelhető, hogy a készülék azért nem talál hálózatot, mert nem megfelelő lefedettségű 

helyen tartózkodunk. Ellenőrizzük a lefedettséget a http://www.vodafone.hu/lefedettsegi-

terkep oldalon, majd az elérhető hálózatnak megfelelően állítsuk be a modemet: 

• Beltéri 3G/HSPA esetén: 3G kizárólag 

• Amennyiben nincs beltéri 3G/HSPA, csak 2G: a GPRS kizárólag lehetőséget 

válasszuk 

 

• Amennyiben a beállításokat követően sem talál hálózatot az eszköz, próbáljuk ki a SIM-

kártyát másik készülékben – esetleg telefonnal –, mert elképzelhető, hogy SIM-hibáról van 

szó. Ha másik eszközben talál hálózatot a SIM, akkor mindenképpen érdemes szervizben 

megnézetni a készüléket. 

 

 

 

Gyakran ismételt kérdések 
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A kapcsolat felépül, az internetes oldalak viszont nem töltődnek be 

 

• Ellenőrizzük, hogy más, internetet használó programok működnek-e (pl. levelezőkliens, 

csetprogram). 

 

• Ha csak a weboldalak nem jelennek meg, ellenőrizzük, hogy a böngészőprogram (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox stb.) nincs-e kapcsolat nélküli módban (Fájl vagy Eszközök menü – 

Kapcsolat nélküli mód). 

 

• Ellenőrizzük a tűzfalbeállításokat. Próbáljunk ki másik böngészőt is. Állítsunk be 

standardnetes APN-címet és DNS-címeket (ez utóbbi fontos!, lásd 7. oldal). A DNS-

címeket esetleg fel is cserélhetjük. 

 

 

Gyakran ismételt kérdések 
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Egyáltalán nincs semmilyen adatforgalom 

 

• Ellenőrizzük a tűzfalbeállításokat. Állítsunk be standardnetes APN-címet és DNS-

címeket (lásd 7. oldal). 

• Állítsuk át a hálózati preferenciát kizárólag 2G-re (GPRS kizárólag), nézzük meg, hogy 2G-

n is ugyanez-e a hibajelenség. Ha 2G-n sem tölt be semmit, akkor valószínűsíthető a 

készülékoldali hiba (lásd 9. oldal). 

• Ha 2G-n működik, vagy pedig azon sem, de más helyen ugyanezekkel az eszközökkel 

rendben működik, akkor feltehetően hálózati oka van a jelenségnek. Ebben az esetben 

keressük fel a szolgáltatót. 

 

Nem épül fel az internetes kapcsolat 

 

• Ellenőrizzük, hogy az előfizetésünknek megfelelő profilt választottunk-e ki (lásd 6. oldal). 

 

Gyakran ismételt kérdések 
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Telepítés során fellépő gyakori problémák (USB-s kapcsolat esetén) 

 

Elindul az automatikus lejátszás, vagy… 

 

• Ha nem indul el, nyissuk meg a Sajátgépet, ha Windows XP-n használjuk, Windows 7 és 8 

esetén: a Számítógépet. 

 

• Ha nem jelenik meg, vagy (csatlakoztatáskor) épp csak felvillan, majd eltűnik, ellenőrizzük, 

hogy vannak-e telepítve virtuális CD-, DVD-meghajtót kezelő programok (Daemon Tools, 

Alcohol 120%), kiegészítők (például Nero-ban), és kapcsoljuk ki, vagy töröljük le ezeket. Ezt 

követően megjelenik meghajtóként, esetleg elindul az automatikus lejátszás.  

 

• Ha duplán kattintunk a meghajtóra, elindul a telepítés. Ha nem, akkor jobb egérgombbal 

rákattintva, a megnyitás menüponttal megnyílik a modem tartalma, itt indítsuk el a Data 

mappában található setup.exe fájlt. 

 

 

Gyakran ismételt kérdések 
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Telepítés után nem történik semmi 

 

• Húzzuk ki az eszközt, majd indítsuk újra a gépet. Ha az operációs rendszer betöltött, 

csatlakoztassuk újra a készüléket. 

• Amennyiben a tálcán látható indikátor nem vált át az ábrának megfelelően, hanem 

helyette egy piros X látható, csatlakoztassuk újra az eszközt egy másik USB-portra. 

 

 

Az operációs rendszer nem ismeri fel a modemet 

Hardveres hibalehetőségek: 

 

• A készülék USB 1.0 technológiával nem kompatibilis, így ha ilyen USB csatlakozóba 

helyezzük, azt tapasztalhatjuk, hogy rendben elindul a telepítés, majd mikor sikeresen 

végbement, nem tud csatlakozni. Ennek oka, hogy a telepítés előtt meghajtóként 

funkcionál (például mint egy pendrive), majd utána modem üzemmódba kapcsol, mely 

állapotában a két technológia nem kompatibilis. Az is előfordulhat, hogy az USB port 

meghibásodott, emiatt érdemes másik portban is megpróbálni az eszközt. 

 

 

Gyakran ismételt kérdések 
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Az operációs rendszer nem ismeri fel a modemet 

 

• Ha az alábbi elemek nem szerepelnek az Eszközkezelőben (Vezérlőpult/Rendszer/Eszközkezelő), vagy 

sárga felkiáltójel látható a nevük mellett, akkor az R206-os készülék nem települt megfelelően. Ilyen 

esetben próbáljuk meg másik USB-portra csatlakoztatni, ha nem hoz eredményt, akkor a 20. oldalon 

szereplő instrukciók szerint járjunk el. 

 

Gyakran ismételt kérdések 
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Az operációs rendszer nem ismeri fel a modemet 

 

Szoftveres hibalehetőségek: 

 

• A program működése során (tőle függetlenül) az operációs rendszer számtalan változáson 

megy át, így időnként előfordulhat, hogy „összeakad” más szoftverekkel, esetleg valamely 

frissítés (pl. op. rendszer, tűzfal, vírusirtó) változtatja meg a telepítéshez képest a szoftveres 

környezetet. Ilyen esetben a szoftver szabályos eltávolítása, majd az operációs rendszer 

újraindítását követő újratelepítése orvosolhatja a hibajelenséget. Több modem ugyanazon 

a porton is okozhat összeakadásokat, érdemes azokat is eltávolítanunk, és utána 

újratelepítenünk.  

• A szoftverek közül a Vodafone Wi-Fi nevű alkalmazást távolítsuk el az újratelepítéshez. 

Windows 7 és 8 esetén a Vezérlőpult/Programok és szolgáltatások, Windows XP esetén a 

Vezérlőpult/Programok telepítése és törlése menüpont alól. Az újraindítást követően az 

eszközt érdemes másik USB-portra csatlakoztatni,  és azon újratelepíteni.  

 

 

Gyakran ismételt kérdések 
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Elfelejtett jelszó 

 

• Elfelejtett Wi-Fi-jelszó esetén vagy csatlakozzunk  USB-kábelen keresztül, és belépés után 

láthatjuk a kérdéses jelszót (lásd 12. oldal), vagy reseteljük le (állítsuk vissza gyári 

beállításokra) a készülék hátlapja alatt található Reset feliratú gombbal.  

 

• Amennyiben az adminfelület jelszavát felejtettük el, akkor is a készülék resetelése 

jelenthet megoldást, ugyanis ilyenkor visszaáll a gyári alapértelmezett jelszó: admin. 

 

 

 

Gyakran ismételt kérdések 
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Újraindítás 

 

• Esetleges hibajelenségeknél megoldást jelenthet a készülék egyszerű újraindítása, ill. a 

gyári beállításokra történő visszaállítás (ilyenkor minden korábbi beállításunk elveszik!). 

Ezek a lehetőségek a Mobile Wi-Fi alatt található Súgó fülön belüli Eszközvezérlők 

menüpontba is elérhetők. 

 

 

Gyakran ismételt kérdések 
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Wi-Fi-hálózat törlése 

 

• Amennyiben rosszul adtuk meg a Wi-Fi-hálózat jelszavát, kattintsunk jobb egérgombbal a 

képernyő jobb alsó sarokban található jelerősség indikátor ikonra, majd válasszuk ki a 

Hálózati és megosztási központ megnyitása lehetőséget (Windows Vistától felfelé 

szerepel ezen a néven).  

• Ezek után a bal felső sarokban található Vezeték nélküli hálózatok kezelése linkre 

kattintsunk. A megjelenő listában jelöljük ki az adott hálózatot, majd jobb egérgombbal 

klikkeljünk rá, és válasszuk a Hálózat eltávolítása lehetőséget.  

 

 

Gyakran ismételt kérdések 
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Wi-Fi-hálózat törlése 

 

• Windows 8 esetén kattintsunk bal egérgombbal a képernyő jobb alsó sarokban található 

jelerősség indikátor ikonra, majd az adott hálózat nevére ismét jobb egérgombbal. A 

megjelenő opciók közül a Hálózat adatainak törlése lehetőséget válasszuk. 

Gyakran ismételt kérdések 


