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Az Ön új Vodafone Mobile Broadband USB stick készüléke lehetővé 
teszi, hogy számítógépével csatlakozzon az internetre a Vodafone 
nagysebességű mobilinternet hálózatán keresztül.

Böngésszen a neten
Most már bárhol, ahol mobiltelefon hálózatot talál, hozzáférhet a 
világhálóhoz és minden más, az interneten elérhető szolgáltatáshoz.

Töltse le e-mail üzeneteit
Értesüljön időben minden e-mail üzenetről, bárhol is jár. Hozzáférhet 
olyan, web alapú személyes e-mail fiókjaihoz is, mint a Hotmail.

SMS üzenetek fogadása és küldése
Küldjön SMS üzeneteket egyenesen a számítógépéről. Az SMS 
küldő alkalmazás könnyűvé teszi az üzenetküldést és fogadást, a 
telefonkönyv kezelését.

Rendszerkövetelmények
Ennek az USB modemnek és a Vodafone Mobile Broadband 
alkalmazásnak a használatához a következőkre lesz szüksége:

– A következő operációs rendszert futtató számítógépre: Microsoft® 
Windows® 7, Windows Vista™ (SP1 ajánlott), vagy Windows® XP SP3, 
vagy Mac OS® X 10.4.11 (Intel®), vagy 10.5.8 és újabb. 10.6.2 vagy 
újabb ajánlott - PowerPC-n futó 10.4.11 nem támogatott. 

– Legalább 100 MB szabad lemezterület és 256 MB RAM.

– Egy szabad USB port.

– Adminisztrátori jog a számítógépén.

Bevezető A modem 
beállítása

• Helyezze be a SIM kártyát.

• Csatlakoztassa a modemet számítógépe USB portjához.

Microsoft Windows operációs rendszer
Az USB modem első behelyezésekor a program automatikusan települ-
ni fog. Ha valami oknál fogva még sem indul el a telepítés, kattintson a 
jobb egérgombbal a VMC Lite 10.x.x.x meghajtón a ‘Saját gép’ ablakban, 
(Start menü>Számítógép a Vista esetén), válassza a ‘Megnyitás’ 
parancsot és kattintson duplán a setup_vmb_lite.exe fájlon. Kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat.

Az USB modem beállítása pár percig tarthat, de a telepítés után a Voda-
fone Mobile Broadband Lite program már automatikusan el fog indulni. 
Ha mégsem, akkor indítsa el a Vodafone Mobile Broadband alkalmazást 
egyenesen a Windows Start menüből.

Mac OS X operációs rendszer
Az USB modem első behelyezésekor, mint Vodafone Mobile 
Broadband meghajtó fog megjelenni. Húzza át a Vodafone Mobile 
Broadband ikont a meghajtóról az ’Applications’ ablakba.

A program elindításához kattintson duplán a Vodafone Mobile 
Broadband ikonra. Az alkalmazás elindul és fel fogja ismeri a 
modemet, létre hozza a megfelelő beállításokat és kiválasztja a 
hálózatot. A beállítások után a ’Connect’ gombbal kapcsolódhat.

További információkat a Vodafone Mobile Broadband Súgó menüjében 
talál.

A program 
elindítása

Az alkalmazás első 
elindításakor az 
USB modem lesz 
az alapértelmezett 
eszköz. Ha 
mégsem, úgy azt az 
Eszközök nézetben 
engedélyezheti.

Kapcsolódás/Bontás
Kapcsolódás az internethez egy mobil, vagy Wi-Fi hálózaton 
keresztül. Böngészhet a neten, vagy elolvashatja e-mail 
üzeneteit.

Állapot
A meglévő kapcsolat állapota.

SMS olvasás és írás
SMS üzeneteket küldhet és fogadhat.

Speciális
A speciális nézetben további beállításokat talál.

Súgó
A Súgó megtekintése.

Kapcsolódás –
Normál ablak

Általában ahol
mobiltelefonjáról
hívást tud indítani
ott a mobil
adatkapcsolat is
elérhető.

Az SMS alkalmazás elindításához kattintson a Vodafone 
Mobile Broadband Lite program ablakának bal alsó sarkában 
található SMS szövegre.

SMS küldése
Új üzenet írásához kattintson az SMS ablak eszköztárán az Új 
menüre.

Címzett
Adja meg a címzett telefonszámát, vagy válasszon a 
kapcsolatok közül (telefonkönyv).

Üzenet
Ide írja üzenetét.

Küldés
A Küldés gombra kattintva elküldheti az üzenetet.

Elküldött SMS üzenetei az Elküldött üzenetek mappába 
kerülnek.

A címzett készülékén az 
Ön adat SIM kártyájának és 
nem mobiltelefonjának a 
hívószáma fog megjelenni. 
Annak érdekében, hogy 
a címzett könnyebben 
azonosítsa Önt, írjon 
egy rövid aláírást SMS 
üzenetébe: Beállítások/
Üzenetek/ Aláírás.
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SMS üzenetek

A QUALCOMM Incorporated 
által kibocsátott licencek 
az Egyesült Államok vagy 
más országok egy vagy 
több szabadalma alapján 
a következők: 4,901,307; 
5,490,165; 5,056,109; 
5,504,773; 5,101,501; 
5,506,865; 5,109,390; 
5,511,073; 5,228,054; 
5,535,239; 5,267,261; 
5,544,196; 5,267,262; 
5,568,483; 5,337,338; 
5,600,754; 5,414,796; 
5,657,420; 5,416,797; 
5,659,569; 5,710,784; 
5,778,338

A menü
Beállítások, támogatás, frissítések és kilépés.

Különböző nézetek
Kapcsolatok állapota, prioritás beállítása, statisztika, és az egy 
eszközök kezelése.

Ikon sáv
Az egyes menük megjelenése itt testre szabható.

Kapcsolatok
Az összes kapcsolattípus állapotának megjelenítése.

Váltás a Normál és a Speciális nézet között
A ’Normál’ ablakban csak alapinformációk látszanak.
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Élő kapcsolat esetén 
az állapotjelző ikonok 
animációt jelenítenek 
meg (mozgó ikonok).

Beállítások – 
A ’Speciális’ 
ablak
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SMS üzenet fogadása
Amikor új SMS üzenete érkezik, egy Felugró ablak jelenik meg az 
üzenet tartalmával, amire azonnal válaszolhat is.

Az üzenetet elolvashatja az SMS alkalmazás Beérkezett üzenetek 
mappájában is.

Az SMS alkalmazás csak 
ott tudja fogadni az 
üzeneteket, ahol hálózati 
lefedettséget talál..

SMS 
kapcsolatok

Kattintson az SMS ablak bal oldalán található Kapcsolatok gombra 
az SMS telefonkönyv megnyitásához.

Új SMS kapcsolat
Kattintson az Új gombra az SMS ablak felső részén egy új kapcsolat 
felviteléhez.

Adja meg a 
kapcsolat nevét és 
telefonszámát. A 
szám megadásakor 
használja a következő, 
nemzetközi 
formátumot pl. +36 
70 1234567.

USB modem 
LED

Jelerősség

USB modemje LED visszajelzőjének fénye mutatja, hogy az 
milyen hálózatot talált, illetve hogy modemje kapcsolódott-e 
a hálózathoz, vagy sem.

Villogó zöld
A modem GPRS hálózatot talált – kapcsolódhat

Folyamatos zöld
A modem kapcsolódott a GPRS hálózathoz

Villogó kék
A modem 3G hálózatot talált – kapcsolódhat 

Folyamatos kék
A modem kapcsolódott a 3G hálózathoz

Villogó világoskék
A modem 3G szélessávú hálózatot talált – kapcsolódhat

Folyamatos világoskék
A modem kapcsolódott a 3G szélessávú hálózathoz

A mobil, vagy a Wi-Fi hálózat térerejét mutatja a 
’Kapcsolódás’ gomb bal oldalán, illetve a Windows tálcán 
megjelenő szimbólum.

A több pálcika nagyobb jelszintet jelent. Legalább egy 
pálcikának meg kell jelenni ahhoz, hogy kapcsolódni tudjon 
a hálózathoz.

A villogó világoskék 
jelzés nem minden, 
szélessávú, 3G hálózat 
esetében jelenik meg. 
Ön ennek a jelzésnek 
a hiánya ellenére is 
fog tudni kapcsolódni 
a szélessávú 3G 
hálózathoz.

Probléma 
megoldás

Ha USB modemje nem jelenik meg az ’Eszközkezelő’ listában
– Húzza ki a modemet
– Indítsa újra számítógépét
– Dugja vissza a modemet

Ha nem talál hálózatot:
– Először próbáljon meg helyet változtatni: épületen belül menjen 

közelebb az ablakhoz, vagy menjen egy szinttel feljebb, vagy menjen 
ki az épületből. 

– (Windows) Kattintson a ’Speciális’ gombra, majd válassza a 
‘Prioritások’ nézetet, kattintson a ’Mobile’ gombra a „Hálózatválasztás’ 
mezőben és ellenőrizze, hogy tud-e kapcsolódni az ott felsorolt 
hálózatok valamelyikéhez. 

– (Mac) ‘Connections’ menü, ‘Mobile Connections’ elem, majd 
kattintson kétszer a legfelső beállításra, egyszer a ‘Select Networks’ 
gombra és ellenőrizze, hogy tud-e kapcsolódni az ott felsorolt 
hálózatok valamelyikéhez. 

– Ellenőrizze, jogosult-e külföldi hálózat használatára.

Ha nem tud kapcsolódni
–  Váron néhány percet és próbáljon kapcsolódni újra. A legtöbb esetben 

(pl. ‘Hiba 631’ vagy ‘Hiba 619’) ez csak egy átmeneti hibajelenség. Ha a 
probléma folyamatosan jelentkezik, hívja az ügyfélszolgálatot. 

– Lépjen ki teljesen a programból (Mac - quit) és indítsa el újra
– Indítsa újra számítógépét 
– (Windows) Kattintson a ’Speciális’ gombra, majd válassza az ‘Eszközök’ 

nézetet, jelölje ki az eszközt, kattintson a ‘Hordozó’ gombra a ‘Hardver’ 
mezőben, és válasszon egy másik hálózattípust, pl. ‘Csak 3G’ 

– (Mac) ‘Eszközök’, jelölje ki az eszközt és válasszon egy másik 
hálózattípust, a legördülő menüben, pl. ‘Csak 3G’ 

– Ha VPN-t (Virtual Private Network) használ, lépjen kapcsolatba VPN 
szolgáltatójával.

További segítséget 
a www.vodafone.
hu weboldalon talál, 
vagy hívja a Vodafone 
ügyfélszolgálatát a  

1270-es hívószámon.

Ha külföldi útja (roaming) során problémája támadna:
– Ellenőrizze, tud-e manuálisan hálózatot választani, a ‘Ha nem talál 

hálózatot’ részben leírtak szerint, különösen akkor, ha a Mobile 
Kapcsolatok képernyőn nem a Vodafone, vagy annak partnerhálózata 
jelenik meg.

– Ellenőrizze, jogosult-e külföldi hálózat használatára.

Ha a kapcsolat folyamatosan ugrál a GPRS és 3G hálózat között
– Válasszon másik hordozót, pl. ‘Csak 3G’, a ‘Ha nem tud kapcsolódni’ 

részben leírtak szerint. 
– Válassza az alapbeállításokat, amikor helyet változtat.

(Windows) Ha a programtelepítés nem indul el, vagy végtelen ciklusba 
kerül
– A Windows Start menüben válassza a Beállítások > Vezérlőpult > 

Rendszer  > Hardver fül  > Eszközkezelő 
– Kattintson az ‘USB vezérlők’ elemre
– Jobb klikk az ‘USB háttértár’ elemet és válassza az ’Eltávolítás’ gombot 
– Ha az eszköz nem töltődik be újra, válassza a ‘Hardverváltozások 

keresése’ elemet a ‘Művelet’ menüben.

Szoftverfrissítés
– Állítsa be úgy számítógépének operációs rendszerét és más 

szoftvereit, hogy értesítést küldjön a frissítésekről, de ne töltse 
le azokat automatikusan – különben nagyon lelassíthatják mobil 
adatkapcsolatát, vagy meghaladhatja a szerződött limitet.

Használati statisztika
– A statisztika csak közelítő értékeket mutat. Pontos forgalmi adatokat 

és díjakat a mindenkori számlájában talál.

Fontosabb kifejezések

Hordozó Mobil hálózaton keresztüli adatátvitelre használt kommunikációs módszer, 
pl. 3G szélessáv, HSPA, 3G, stb.

Beépített 
modem

Notebook számítógépbe beépített mobil adatkártya. Adatkapcsolatot 
létesíthet a segítségével egy mobiltelefon hálózaton keresztül.

Adatkártya/
USB modem

Egy olyan számítógéphez kapcsolható eszköz, aminek a segítségével 
adatkapcsolatot létesíthet egy mobiltelefon hálózaton keresztül.

EDGE A GPRS adatkapcsolat egy továbbfejlesztett változata.

GPRS A General Packet Radio Service rövidítése.

GSM A Global System for Mobile Communication rövidítése.

Otthoni 
hálózat 

Annak a szolgáltatónak a hálózata, akitől a SIM kártyát kapta.

HSPA Nagysebességű csomagkapcsolt hálózat (HSDPA, vagy HSUPA).

HSUPA Megsokszorozza a 3G feltöltési sebességet egészen 5.2Mbps-ig.

3G A harmadik generációs mobil szolgáltatás rövidítése, amit UMTS-ként is 
ismerhetünk. A 2G GSM hálózatoknál lényegesen nagyobb sebességet 
biztosít.

3G szélessáv A 3G hálózat legfrissebb fejlesztése, amelyik akár 14.4 Mbps sebesség 
elérését is lehetővé teszi.

Barangolás Mobiltelefonját más (pl. külföldi) hálózatokon is használhatja, amennyiben 
szolgáltatójának van erre szerződése a másik hálózattal, illetve Ön kérte 
saját szolgáltatójától ezt a szolgáltatást.

SIM Az Ön SIM kártyája a postabélyeg méretű, egyik oldalán aranyozott 
érintkezőkkel ellátott chip, amit szolgáltatójától mobiltelefon 
szerződésével együtt kapott. Ez azonosítja Ön a hálózatban és ehhez 
kötődik telefonszáma is. USB modemje, vagy mobiltelefonja nem 
használható nélküle.
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