Ghid de utilizare rapidă
Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock
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Introducere

Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock este un accesoriu pentru
stick-ul USB Vodafone Mobile Broadband, care permite conectarea mai
multor dispozitive WiFi (cum ar fi PC-uri, console mobile pentru jocuri, playere
muzicale digitale) în scopul utilizarii simultane a unei conexiuni securizate
la Internet. Sharing Dock permite poziţionarea stick-ului USB într-o zonă cu
acoperire optimă, apoi imparte conexiunea cu dispozitivele prin WiFi.
Sharing Dock poate fi folosit cu mai multe tipuri de stick-uri USB Vodafone
Mobile Broadband. Pentru o listă actualizată de stick-uri USB Vodafone Mobile
Broadband acceptate, vizitaţi site-ul de asistenţă globală Vodafone la adresa:
http://support.vodafone.com/sharingdock.

Cerinţe de sistem
Pentru a folosi Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock aveţi nevoie de un
stick USB Vodafone Mobile Broadband, de un dispozitiv cu funcţie WiFi (care
acceptă WiFi 802.11 b/g/n), şi de un browser Internet.
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Prezentarea
dispozitivului

Conector stick USB

Buton WPS

Sfat:
LED-ul de conectare 3G de pe stick-ul
USB Mobile Broadband indică tipul
Buton de
de conexiune stabilită de stick-ul USB
resetare
LED-uri
în reţeaua mobilă. Dacă LED-ul de
dedesubt
conectare 3G clipeşte (verde, albastru
Buton Pornit /
Conector
sau azuriu), stick-ul USB este în curs de
Oprit
Ethernet şi
conectare la reţea.
LED activitate
Funcţionare
Trafic
VERDE
■ GPRS/EDGE
Internet
ALBASTRU ■ 3G
Conexiune
Putere
WiFi
semnal
AZURIU
■ HSPA
Mobile
LED-ul de conectare WiFi de pe
Broadband
Mobile Broadband Sharing Dock
Activitate LED-uri
clipeşte când funcţia WiFi este activă
şi există utilizatori conectaţi. Acesta
Funcţionare: Pornit / Oprit
rămâne aprins continuu când funcţia
Conexiune WiFi: Traficul dintre dispozitive şi Sharing Dock
WiFi este activă însă nu există utilizatori
Trafic Internet: Traficul dintre stick-ul USB şi reţeaua mobilă
conectaţi. Dacă LED-ul este stins,
Putere semnal Mobile Broadband: Excelent (3 bare) / Foarte bun /
funcţia WiFi este dezactivată.

Bun (1 bară)
Activitate Ethernet: Traficul LAN prin cablul Ethernet
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Punerea în
funcţiune
Sfat:
Mobile Broadband Sharing Dock
poate fi utilizat cu mai multe tipuri
de stick-uri USB Vodafone Mobile
Broadband, cum ar fi E172, E220,
K3715, K3765, K4505, K3765-Z,
K4505-Z, K3760. Această listă este
actualizată permanent; pentru
versiunea la zi consultaţi site-ul
de asistenţă globală Vodafone la
adresa: http://support.vodafone.
com/sharingdock.

1. Notaţi detaliile de securitate WiFi, care includ cheia de reţea securizată
WPA2 şi numele reţelei WiFi (SSID). Cheia WPA2 şi numele SSID sunt unice
pentru fiecare dispozitiv şi sunt notate pe o etichetă aflată pe partea
inferioară a dispozitivului Sharing Dock.
2. Introduceţi cartela SIM în stick-ul USB Vodafone Mobile Broadband, apoi
introduceţi stick-ul Mobile Broadband în conectorul din partea superioară
a Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock.
3. Conectaţi Sharing Dock la priză şi porniţi-l apăsând butonul Pornit
/ Oprit din spatele dispozitivului. LED-ul de funcţionare din faţa
dispozitivului se va aprinde.
4. După pornire, Sharing Dock se va conecta automat la reţeaua Mobile
Broadband prin stick-ul USB Mobile Broadband dacă vă aflaţi în reţeaua de
domiciliu (nu sunteţi în roaming). LED-ul de conectare 3G al stick-ului USB
va afişa tipul de conexiune stabilită.
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Punerea în funcţiune
(continuare)
Sfat:
Sharing Dock oferă avantajul de
a putea fi amplasat într-o zonă cu
semnal optim pentru stick-ul USB
Mobile Broadband (de exemplu
lângă o fereastră), în timp ce PC-ul
şi celelalte dispozitive pot fi situate
acolo unde aveţi nevoie de ele.
Încercaţi să amplasaţi Sharing
Dock în diverse poziţii pentru a
obţine semnal 3G maxim (3 bare pe
indicatorul LED).
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5. În cazul în care cartela SIM din stick-ul USB Mobile Broadband necesită
introducerea unui cod PIN (sau dacă există probleme cu acoperirea Mobile
Broadband), deschideţi o fereastră de browser şi veţi fi redirecţionat
automat (dacă aveţi o pagină de pornire setată în browser) la ecranul
de introducere a codului PIN. Dacă redirecţionarea nu se realizează
automat, accesaţi ecranul de configurare Sharing Dock tastând în browser
http://192.168.0.1 sau http://VodafoneMobileBroadband.SharingDock
(doar dacă aţi asociat / conectat deja Sharing Dock prin WiFi sau Ethernet).
6. Funcţia WiFi Sharing Dock este activată automat la pornire, însă va
trebui să creaţi la început o asociere / conexiune între dispozitivul WiFi
(PC, consolă de jocuri etc.) şi Sharing Dock. În mod normal, această
asociere va fi folosită ulterior automat, în funcţie de modul de configurare
a dispozitivului dvs.
De obicei, asocierea poate fi creată căutând cu dispozitivul reţelele WiFi
disponibile şi introducând detaliile de securizare ale Sharing Dock pentru
a configura automat o conexiune WiFi.

Conectarea la Mobile
Broadband Sharing
Dock
Sfat:
Dacă la Sharing Dock este
conectat un stick USB Mobile
Broadband, dispozitivul Sharing
Dock se va conecta la reţeaua
Mobile Broadband imediat ce
este pornit.
Reţineţi că dacă PC-ul dvs. este
configurat să se conecteze
automat la Dock când este
pornit, PC-ul poate genera trafic
în reţeaua mobilă (de exemplu în
cazul în care pe PC sunt activate
actualizările automate).

La prima conectare Sharing Dock veţi avea nevoie de cheia WPA2 şi de
numele SSID (vezi pagina Punerea în funcţiune).
Folosiţi aplicaţia WiFi normală de pe computerul dvs. pentru a vă conecta.
Selectaţi reţeaua VodafoneSharingDock_xxxxyy din lista de reţele WiFi
disponibile şi faceţi clic pe Conectare. xxxxyy reprezintă un grup de cifre şi
litere generate aleatoriu, care diferă de la un dispozitiv la altul.
IMPORTANT
Vă recomandăm să treceţi în revistă setările de securitate WiFi implicite
pentru a vă asigura că îndeplinesc cerinţele dvs. Dacă este cazul,
configuraţi setările de securitate înainte de a utiliza dispozitivul, accesând
pagina de gestionare a dispozitivului conform instrucţiunilor din
secţiunea Configurare (pagina următoare).
Pentru a proteja dispozitivul, alegeţi o cheie WPA2 şi o parolă de
administrator pe care să vi le puteţi aduce aminte cu uşurinţă.
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Configurare

Dispozitivul va fi configurat automat pe baza setărilor cartelei SIM, însă
dacă doriţi să modificaţi o setare, puteţi accesa pagina de gestionare
a dispozitivului în timp ce sunteţi conectat la acesta prin WiFi tastând
în browser http://VodafoneMobileBroadband.SharingDock sau
http://192.168.0.1.

Sfat:
Dacă modificaţi cheia reţelei,
conexiunea fără fir la Sharing
Dock va fi dezactivată şi va
trebui să vă reconectaţi cu noua
cheie de reţea.
Acest ecran poate fi folosit şi
pentru a verifica reţeaua Mobile
Broadband folosită, inclusiv
informaţiile despre roaming.

Pentru a modifica parola administratorului, tastaţi „admin” în fereastra
Conectare, apoi faceţi clic pe Conectare. Selectaţi Administrare în meniul
din stânga şi selectaţi Setări parolă.
Pentru a modifica profilul de securitate, tastaţi „admin” în fereastra
Conectare, apoi faceţi clic pe Conectare. Selectaţi WiFi în meniul din
stânga.
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Informaţiile
interfeţei Web

Interfaţa Web afişează în permanenţă anumite informaţii, indiferent dacă
sunteţi sau nu conectat.
Putere
semnal reţea

Nume reţea

Indicator
roaming

Tip conexiune
reţea

Stare
conexiune

Putere semnal reţea: Dacă nu sunt afişate bare albe, semnalul este
inexistent; puterea semnalului variază între 1 bară (semnal slab) şi 5 bare
(semnal foarte puternic).
Nume reţea: Numele reţelei la care este conectat stick-ul USB Mobile
Broadband.
Indicator roaming: Când vă aflaţi în roaming este afişat un triunghi alb.
Tip conexiune reţea: GPRS, EDGE, 3G, 3G+, HSUPA.
Stare conexiune: Neconectat, Se conectează, Conectat.
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Configurare
complexă
Sfat pentru remedierea
problemelor:
Dacă v-aţi conectat la dispozitiv
prin WiFi şi Sharing Dock vă
redirecţionează la interfaţa Web
(la pagina de configurare) în locul
paginii pe care doriţi să o accesaţi
în browser, dispozitivul nu se
poate conecta la o reţea Mobile
Broadband.
Verificaţi indicaţiile LED-urilor şi
starea conexiunii în interfaţa Web.
Acestea ar trebui să confirme
că dispozitivul este conectat; în
caz contrar, consultaţi ghidul de
configurare complexă.
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Sharing Dock este conceput astfel încât să fie uşor de utilizat, oferind
în acelaşi timp un set complex de parametri configurabili. De exemplu,
utilizatorii Vista şi Windows 7 pot activa manual funcţia WPS (Wireless
Protected Setup), care securizează şi simplifică accesul la Sharing
Dock, prin apăsarea butonului WPS, la solicitarea sistemului de operare
Windows, în locul introducerii cheii WPA2.
Pentru instrucţiuni detaliate despre configurarea Vodafone Mobile
Broadband Sharing Dock, consultaţi ghidul de configurare complexă, care
poate fi descărcat de la adresa: www.support.vodafone.com/SharingDock.
Ghidul de configurare complexă conţine următoarele informaţii:
• Punerea în funcţiune - prima conectare şi setări de securitate;
• Utilizarea interfeţei pentru browser;
• Remedierea problemelor;
• Glosar.
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Termenul Mobile Broadband şi simbolul „păsări”
sunt mărci comerciale ale GSMC Limited.
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