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A Huawei B315 router felépítéseA Huawei B315 router felépítéseA Huawei B315 router felépítéseA Huawei B315 router felépítése    
    
    

    
    
    

1. Üzemállapot jelzőÜzemállapot jelzőÜzemállapot jelzőÜzemállapot jelző: bekapcsolt állapotban világít 
2. Hálózat állapotjelzőHálózat állapotjelzőHálózat állapotjelzőHálózat állapotjelző:  

- türkizkék: LTE hálózathoz csatlakoztatva 

- sötétkék: 3G hálózathoz csatlakoztatva 

- sárga: 2G hálózathoz csatlakoztatva 

- zöld: vezetékes hálózathoz csatlakoztatva 
- piros: 

o SIM-kártya nem érzékelhető, vagy a PIN-kód nem lett megadva, 

vagy nem megfelelő PIN-kód lett megadva 

o Sikertelen csatlakozás mobil- vagy vezetékes hálózathoz 

3. WiWiWiWi----Fi/WPS állapotjelzőFi/WPS állapotjelzőFi/WPS állapotjelzőFi/WPS állapotjelző: 
- világít: Wi-Fi bekapcsolva 

- villog: WPS beállítva 

- nem világít: Wi-Fi kikapcsolva 

4. LAN/WAN állapotjelzőLAN/WAN állapotjelzőLAN/WAN állapotjelzőLAN/WAN állapotjelző: 

- folyamatosan világít: 
o legalább 1 eszköz csatlakoztatva LAN csatlakozón keresztül 

o a WAN hálózat csatlakoztatva a hálózathoz 

- villog: adatforgalom a LAN és a WAN portok között 

- kikapcsolva: 

o Nincs csatlakoztatott eszköz a LAN csatlakozón keresztül 
o a WAN hálózat nem csatlakozott a hálózathoz 



 

 

Vodafone Magyarország Zrt  
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 
Adószám : 11895927-2-44 
Ügyfélszo lgálat: 
telefonszám: 1270, fax: 06 1 288 3520 
Web: www.vodafone.hu, e-mail: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com 

3 

5. Hálózati jelerősségHálózati jelerősségHálózati jelerősségHálózati jelerősség    (ha nem világít, akkor nem érhető el hálózat)    

6. SIMSIMSIMSIM----kártya helyekártya helyekártya helyekártya helye    
7. Külső antenna csatlakozójaKülső antenna csatlakozójaKülső antenna csatlakozójaKülső antenna csatlakozója    

8. WPS gombWPS gombWPS gombWPS gomb: a WPS aktiválásához a gombot 2 másodpercig szükséges nyomva tartani, amíg a 

Wi-Fi jel (3) villogni nem kezd. 

9. Be/kikapcsoló gombBe/kikapcsoló gombBe/kikapcsoló gombBe/kikapcsoló gomb: kikapcsoláshoz 3 másodpercig szükséges nyomva tartani a gombot. 

10.     Reset gombReset gombReset gombReset gomb: FIGYELEMFIGYELEMFIGYELEMFIGYELEM! A készülék gyári beállításainak visszaállítása a korábbi beállításokat 
visszavonhatatlanul törli! A gyári beállítások visszaállításához bekapcsolt állapotban 3 

másodpercig szükséges nyomva tartani a gombot, amíg a Hálózat állapotjelző (2) villogni 

nem kezd. Ekkor az eszköz beállításai a gyári állapotra állnak vissza, a visszaállítás után a 

készülék újraindul. 

11. TápcsatlakozóTápcsatlakozóTápcsatlakozóTápcsatlakozó 

12. LAN csatlakozóLAN csatlakozóLAN csatlakozóLAN csatlakozó 
13. LAN4/WAN csatlakozóLAN4/WAN csatlakozóLAN4/WAN csatlakozóLAN4/WAN csatlakozó 

14. USB csatlakozó: USB csatlakozó: USB csatlakozó: USB csatlakozó: tulajdonságok: 

- nem használható számítógépek, tabletek, mobiltelefonok 

csatlakoztatására; 

- az eszköz az USB1.0/2.0 szabványokat támogatja. FAT32 típusú 
fájlrendszerű USB eszközök csatlakoztathatóak hozzá, legfeljebb 32GB-ig. 

- Samba által támogatott USB-nyomtató csatlakoztatható hozzá. 

15. Telefon csatlakozóTelefon csatlakozóTelefon csatlakozóTelefon csatlakozó        
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Üzembe helyezésÜzembe helyezésÜzembe helyezésÜzembe helyezés    
 
SIMSIMSIMSIM----kártya behelyezésekártya behelyezésekártya behelyezésekártya behelyezése    
 
1. A SIM-kártya behelyezéséhez el kell csúsztatni a 6-os jelű elemet. 

 
2. A kártyát a bejelöltnek megfelelően szükséges behelyezni, ellenkező esetben nem fog 

működni. 

3. A kártya behelyezése után a takaróelemet csúsztassuk vissza. 

FONTOSFONTOSFONTOSFONTOS: Működés közben soha nem szabad a SIM-kártyát eltávolítani vagy az eszközbe 
helyezni! 
 
Eszközök csatlakoztatásaEszközök csatlakoztatásaEszközök csatlakoztatásaEszközök csatlakoztatása    
 

 
1. Hálózati tápellátás (kizárólag a B315 eszközhöz való adaptert használjunk, melynek 

modellszáma: HW-120100XYW, ahol az X és az Y régiónként változó) 

2. Számítógép 

3. USB meghajtó 

4. Vezetékes telefon 

5. Laptop, tablet, telefon Wi-Fi kapcsolaton keresztül  
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Csatlakoztatás vezetékes Csatlakoztatás vezetékes Csatlakoztatás vezetékes Csatlakoztatás vezetékes interninterninterninternethezethezethezethez    
 

 
A Huawei B315 router csatlakoztatható vezetékes internet szolgáltató hálózatához is. 
Ehhez a szolgáltató hálózati kábelét a készülék LAN4/WAN bemenetéhez szükséges 
csatlakoztatni. 
 
Az eszköz vezetékes hálózatot is támogat, valamint ADSL-modemként is használható. A 
csatlakozáshoz szükséges beállításokat a vezetékes szolgáltató adja meg, amelyeket a 
készülék adminisztrációs felületén állíthat be. 
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WiWiWiWi----Fi kapcsolat beállításaFi kapcsolat beállításaFi kapcsolat beállításaFi kapcsolat beállítása    
 
A Wi-Fi kapcsolat állapotát a 3-as jelű LED mutatja. 
Az alapértelmezett Wi-Fi név (SSID) és csatlakozási jelszó (WIFI KEY) a készülék alján látható. 
 

 
FONTOSFONTOSFONTOSFONTOS: A hálózati biztonság érdekében javasolt az alapértelmezett Wi-Fi név és jelszó 
megváltoztatása az eszköz adminisztrációs felületén. 
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A Huawei B315 adminisztrációs felületeA Huawei B315 adminisztrációs felületeA Huawei B315 adminisztrációs felületeA Huawei B315 adminisztrációs felülete    
 
BejelentkezésBejelentkezésBejelentkezésBejelentkezés    
 

 
1. Wi-Fi vagy LAN hálózaton keresztül az eszköz adminisztrációs felülete a http://192.168.8.1 

címen érhető el. 

2. Bejelentkezni a Log in feliratra kattintva lehet. Az alapértelmezett felhasználónév: admin, a 

hozzá tartozó alapértelmezett jelszó: admin 
FONTOSFONTOSFONTOSFONTOS: biztonsági okokból javasolt az alapértelmezett jelszó módosítása. 

3. Az első bejelentkezés során varázsló segít a beállítások elvégzésében. 

PINPINPINPIN----kód kezeléskód kezeléskód kezeléskód kezelés    
 
Elérhetőség a menüben: Settings Settings Settings Settings ––––    Security Security Security Security ––––    PIN ManagementPIN ManagementPIN ManagementPIN Management 
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WiWiWiWi----Fi beállításokFi beállításokFi beállításokFi beállítások    
 
Elérhetőség a menüben: Settings Settings Settings Settings ––––    WLAN WLAN WLAN WLAN ––––    WLAN WLAN WLAN WLAN Basic SettingsBasic SettingsBasic SettingsBasic Settings 
 
Itt lehetőség van: 

- ellenőrizni a routerhez csatlakoztatott eszközöket 

- megváltoztatni az eszköz Wi-Fi nevét (SSID) 
- módosítani a titkosítás típusát (Security mode) 

- módosítani a Wi-Fi jelszót (WIFI KEY) 

- módosítani a Wi-Fi nevének láthatóságát 

SMSSMSSMSSMS----üzenetek kezeléseüzenetek kezeléseüzenetek kezeléseüzenetek kezelése    
 
Elérhetőség a menüben: SMSSMSSMSSMS 
 
Szöveges üzenetek elolvasása: SMS SMS SMS SMS ––––    InboxInboxInboxInbox 
 

 
 
Szöveges üzenetek írása: SMS – Inbox – New Message 
 

 
 
FONTOS: az SMS-üzenetek az aktuálisan használt tarifacsomag díjszabásában foglaltak 
szerinti áron küldhetőek el. 
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Eszköz információkEszköz információkEszköz információkEszköz információk  
 
Elérhetőség a menüben: Settings Settings Settings Settings ––––    SystemSystemSystemSystem 
 

 
Fontosabb menüpontok: 
 

- Device information – eszközinformációk: IMEI-szám, telefonszám, 

szoftververzió 

- Modify Password – adminisztrációs jelszó módosítása 
- Restore Defaults: gyári beállítások visszaállítása 

- Reboot: eszköz újraindítása 

 
Amennyiben nem érjük el az admin felületet valamint az eszköz azonosító matricája 
hiányzik vagy sérült, az eszköz beállításainak visszaállítása után a gyári bejelentkezési 
adatokkal elérhetjük a fenti képernyőt. 
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Adatforgalom ellenőrzéseAdatforgalom ellenőrzéseAdatforgalom ellenőrzéseAdatforgalom ellenőrzése    
 
Elérhetőség a menüben: Statistics Statistics Statistics Statistics ––––    Mobile Network Mobile Network Mobile Network Mobile Network ––––    Total VolumeTotal VolumeTotal VolumeTotal Volume    
    

 
 
FONTOSFONTOSFONTOSFONTOS: az eszköz adatforgalom számlálója nem hitelesített. Az előfizetéssel felhasznált 
adatforgalom a https://netinfo.vodafone.hu oldalon ellenőrizhető. 
 
Hálózati preferencia / hálózat típusának választásaHálózati preferencia / hálózat típusának választásaHálózati preferencia / hálózat típusának választásaHálózati preferencia / hálózat típusának választása    
 
Elérhetőség a menüben: Settings Settings Settings Settings ----    DialDialDialDial----up up up up ----    Network Settings Network Settings Network Settings Network Settings ----    Network Network Network Network ----    PreferPreferPreferPreferrrrred modeed modeed modeed mode    
    

 
 
Hálózat választásHálózat választásHálózat választásHálózat választás    
    
Elérhetőség a menüben: Settings Settings Settings Settings ----    DialDialDialDial----up up up up ----    Network Settings Network Settings Network Settings Network Settings ----    Network Search Network Search Network Search Network Search ----    ModeModeModeMode 
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MAC szűrés beállításaMAC szűrés beállításaMAC szűrés beállításaMAC szűrés beállítása    
 
Ez a funkció abban segít nekünk, hogy ha a Wi-Fi jelszavunkat esetleg feltörnék, akkor csak 
a listán szereplő (MAC cím szűrt) készülékeket szolgálja ki a router. Egy kétszintes 
autentikációs folyamattal lesz védett a router vezeték nélküli csatlakoztatása. 
 
Elérhetőség a menüben: Settings Settings Settings Settings ----    WLAN WLAN WLAN WLAN ----    WLAN MAC FilterWLAN MAC FilterWLAN MAC FilterWLAN MAC Filter –Allow majd készülékeink MAC 
címének megadása 
 

 
APN címének beállításaAPN címének beállításaAPN címének beállításaAPN címének beállítása    
 
Elérhetőség a menüben: Settings Settings Settings Settings ----    DialDialDialDial----up up up up ----    Profile ManagementProfile ManagementProfile ManagementProfile Management 
 

 
 
New Profile (amennyiben új APN megadásával – standardnet* - szeretnénk profilt 
létrehozni. Az APN maradjon statikus (Static), User name: üresen hagyjuk, Password: üresen 
hagyjuk. 
 
 
 
 
*A standardnet.vodafone.net APN használatával a Vodafone Pass szolgáltatásban adatfelhasználás nélkül biztosított tartalmak az 
adatkeretet csökkentik! 
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Amennyiben megadtunk a fentieket, mentsük el a Save segítségével. 
 

 
 
Az aktuális profilt a Profile Name segítségével választhatjuk ki: 
 

 
 
Router gyári beállítások visszaállításaRouter gyári beállítások visszaállításaRouter gyári beállítások visszaállításaRouter gyári beállítások visszaállítása    
 
Hasznos lehet, ha az admin vagy Wi-Fi jelszót nem tudjuk, vagy ha az IMEI-számot nem 
tudjuk kiolvasni a készülékházon és az előbbiek miatt nem érjük el az eszköz adatait. 
 
Elérhetőség a menüben: Settings Settings Settings Settings ----    System System System System ----    Restore Defaults Restore Defaults Restore Defaults Restore Defaults ----    Restore Restore Restore Restore ----    OKOKOKOK 
 

 


