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Bun venit

Noul stick USB Vodafone Mobile Connect vă permite să conectaţi
computerul la Internet prin reţeaua de telefonie mobilă de înaltă
viteză Vodafone.
Navigaţi pe Web
Acum puteţi accesa Web-ul şi orice alt serviciu Internet de
oriunde există o reţea de telefonie mobilă.
Utilizaţi poşta electronică
Comunicaţi prin mesaje de poştă electronică oriunde v-aţi afla.
De asemenea, puteţi să accesaţi şi conturile de poştă electronică
personale - inclusiv serviciile bazate pe Web, cum ar fi Hotmail.
Trimiteţi şi primiţi mesaje text SMS*
Aveţi posibilitatea să trimiteţi şi să primiţi mesaje SMS direct de
pe computerul dvs. Vodafone SMS oferă o modalitate simplă de a
vizualiza mesajele, de a scrie mesaje noi, şi de a gestiona detaliile
persoanelor de contact.
Cerinţe de sistem
Pentru a folosi stick-ul USB şi aplicaţia Vodafone Mobile Connect,
aveţi nevoie de:
– Un computer care rulează Microsoft® Windows Vista™
(se recomandă SP1), Windows® XP SP2 (se recomandă SP3),
sau un Apple Mac care rulează Mac OS® X 10.3.9 sau mai recent
(se recomandă 10.5.6 sau mai recent);
– Cel puţin 100 MB spaţiu liber pe disc şi 256 MB de memorie
RAM;
– Un conector USB;
– Drepturi de administrator pe computer.
* Mesajele SMS sunt disponibile în prezent numai pe computerele care rulează
Microsoft Windows.
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Instalaţi
stick-ul USB

• Scoateţi capacul posterior al stick-ului USB prin culisare,
şi introduceţi cartela SIM conform ilustraţiei. Dacă folosiţi
un card de memorie MicroSD cu stick-ul (pentru a putea
utiliza stick-ul ca drive memorie flash), introduceţi cardul
conform ilustraţiei.

• Conectaţi stick-ul USB la portul USB al computerului.
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Porniţi aplicaţia

Pe computere Microsoft Windows
La prima conectare a stick-ului USB într-un PC, aplicaţia de
configurare va porni automat şi va configura stick-ul USB.
Dacă aplicaţia de configurare nu porneşte automat, faceţi
clic cu butonul din dreapta pe unitatea VMC Lite 9.x.x.x în
Computerul meu (meniul Start, Computer în sistemele Vista),
selectaţi Explorare şi faceţi dublu clic pe fişierul denumit
setup_vmc_lite.exe de pe stick-ul USB. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
Este posibil ca instalarea stick-ului USB să dureze câteva
minute; după terminarea instalării, aplicaţia Vodafone
Mobile Connect Lite ar trebui să pornească automat. Dacă
programul nu porneşte automat, selectaţi Vodafone Mobile
Connect din meniul Start al Windows.
Pe computere Mac OS X
Când conectaţi pentru prima dată stick-ul USB, va fi afişat pe
spaţiul de lucru ca un stick de memorie USB standard. Din
fereastra stick-ului USB, faceţi dublu clic pe fişierul Vodafone
MC Installer, apoi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
După repornirea Mac-ului, stick-ul USB nu va mai fi afişat, însă
aplicaţia Vodafone Mobile Connect va fi afişată în folderul
Aplicaţii. Faceţi dublu clic pe program pentru a configura o
conexiune mobilă.
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Prezentarea
aplicaţiei

De obicei, stick-ul USB va fi
setat automat ca dispozitiv
implicit la prima rulare a
aplicaţiei. În caz contrar,
faceţi clic pe Gestionare
dispozitive şi selectaţi stickul USB.
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Conectare/Deconectare
Stabiliţi o conexiune prin reţeaua de telefonie mobilă.

2

Ecrane
Vizualizaţi traficul de date şi alte setări ale aplicaţiei.
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Pornirea programului SMS
Trimiteţi, primiţi şi gestionaţi mesaje SMS şi persoanele de
contact.

4

Stare
Verificaţi starea conexiunii.
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Ajutor
Termeni de ajutor, plus asistenţă telefonică şi prin Internet.
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Conectarea

La găsirea unei reţele mobile se activează butonul Conectare
din panoul Conexiuni mobile. Faceţi clic pe Conectare pentru
a vă conecta la Internet prin reţeaua de telefonie mobilă.
Acum puteţi naviga pe Web sau folosi poşta electronică.
După conectare, textul butonului Conectare devine
Deconectare şi sub acesta este afişat un indicator verde
Conectat.

Undele radio ale pictogramei
Conexiuni mobile sunt
animate atunci când
conexiunea este utilizată
pentru transferul de date.
Când nu sunt afişate unde
radio, nu se transferă date.
Undele radio statice indică
faptul că nu există conexiuni
deschise.

Faceţi clic pe butonul Deconectare pentru a închide
conexiunea; textul butonului va redeveni Conectare.
Pentru a realiza o conexiune mobilă trebuie să vă aflaţi în
zona de acoperire a unei reţele mobile. În general, puteţi să
deschideţi o conexiune în orice loc în care puteţi efectua un
apel folosind telefonul mobil.
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Mesaje text SMS

Faceţi clic pe Vodafone SMS în bara de navigare a ferestrei
principale a aplicaţiei Vodafone Mobile Connect Lite pentru a
deschide programul SMS.
Pentru a trimite un mesaj SMS
Faceţi clic pe Nou în capătul din stânga al barei de
instrumente SMS pentru a crea un nou mesaj SMS.

Numărul pe care îl va vedea
destinatarul mesajului este
cel al cartelei SIM, nu cel
al telefonului dvs. mobil.
Folosiţi o scurtă semnătură
pentru a vă asigura că
destinatarul ştie cine
i-a trimis mesajul: Setări/
Mesaje/Semnătură.
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Adresă
Introduceţi aici destinatarii sau alegeţi-i din Persoane de
contact.

2

Mesaj
Scrieţi mesajul aici.

3

Trimitere
Faceţi clic pe butonul Trimitere pentru a trimite mesajul.

1

2

3

După expedierea mesajului SMS, acesta va fi stocat în lista
Expediate.
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Primirea mesajelor SMS
Când primiţi un mesaj nou, este afişată scurt o notificare SMS
care vă permite să răspundeţi direct la acesta.

Mesajul primit poate fi citit şi din Căsuţa Intrare în fereastra
principală Vodafone SMS.
Aplicaţia Vodafone SMS
recepţionează mesaje text
când vă aflaţi în zona de
acoperire a unei reţele mobile.
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Contacte SMS

Introduceţi numele
şi numărul persoanei
de contact în format
internaţional, de ex.
+40729826464.
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Faceţi clic pe Persoane de contact în bara de navigare
SMS pentru a deschide lista Contacte, în care puteţi salva
numerele utilizate frecvent ca persoane de contact.

Contact SMS nou
Faceţi clic pe butonul Nou al barei de instrumente SMS
pentru a deschide o fereastră care permite introducerea unei
noi persoane de contact.

LED-ul stickului USB

LED-ul de pe stick-ul USB indică tipul de reţea mobilă găsită
şi starea conexiunii la reţeaua respectivă.
Verde intermitent
A fost găsită o reţea GPRS – vă puteţi conecta
Verde continuu
Conectat prin GPRS
Albastru intermitent
A fost găsită o reţea 3G – vă puteţi conecta
Albastru continuu
Conectat prin 3G
Albastru deschis continuu
Conectat prin 3G Broadband

Puterea
semnalului

Puterea semnalului de telefonie mobilă este indicată de
simbolul din stânga butonului Conectare, şi de pictograma
din zona de notificare Windows.
Cu cât sunt afişate mai multe bare, cu atât calitatea
semnalului reţelei mobile este mai bună. Pentru a vă putea
conecta este nevoie de cel puţin o bară.
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Indicaţii
şi sfaturi

Dacă stick-ul USB nu este afişat în lista de dispozitive:
– Deconectaţi stick-ul USB;
– Reporniţi computerul;
– Reintroduceţi stick-ul USB.
Dacă reţeaua nu poate fi găsită:
– Deplasaţi-vă în altă zonă - dacă sunteţi într-o clădire, mergeţi mai aproape de
o fereastră, la un etaj superior, sau ieşiţi din clădire;
– (Windows) Selectaţi Vizualizare/Vizualizare conexiuni mobile disponibile şi
încercaţi să vă conectaţi la o reţea din lista afişată;
– Contactaţi serviciul Suport, şi verificaţi dacă pentru contul dumneavoastră
sunt activate serviciile de date şi de roaming.
Dacă nu se poate deschide o conexiune:
– Aşteptaţi câteva minute şi încercaţi din nou conectarea. În majoritatea
cazurilor aceasta este o problemă temporară, în special când se afişează
Eroare 631 sau Eroare 619. Dacă problema persistă, apelaţi serviciul Suport
Vodafone la numărul de pe pagina următoare;
– Selectaţi Fişier/Ieşire pentru a închide complet aplicaţia Vodafone Mobile
Connect Lite, apoi reporniţi-o;
– Reporniţi computerul;
– (Windows) Faceţi clic pe Gestionare dispozitive, selectaţi dispozitivul, faceţi
clic pe Editare şi apoi selectaţi o altă reţea de pe fila Preferinţă reţea, de ex.
Exclusiv 3G;
– (Mac) Porniţi aplicaţia Vodafone Mobile Connect şi selectaţi o altă opţiune în
partea inferioară a ferestrei principale, de ex. Exclusiv 3G;
– Dacă utilizaţi o reţea VPN (Reţea virtuală privată), contactaţi administratorul
IT al firmei.
Dacă aveţi probleme în roaming:
– (Windows) Selectaţi Vizualizare/Conexiuni mobile disponibile şi încercaţi să
deschideţi una din conexiunile afişate;
– Contactaţi serviciul Suport, şi verificaţi dacă pentru contul dumneavoastră
este activat serviciul roaming;
– Verificaţi numele reţelei curente din panoul Conexiuni mobile. Dacă nu este
reţeaua Vodafone sau o reţea parteneră, selectaţi o altă reţea din Vizualizare/
Conexiuni mobile disponibile.
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Dacă se comută permanent între o conexiune GPRS şi 3G:
– (Windows) Faceţi clic pe Gestionare dispozitive, selectaţi dispozitivul,
faceţi clic pe Editare şi apoi selectaţi o altă reţea de pe fila Preferinţă
reţea, de ex. Exclusiv 3G;
– (Mac) Porniţi Vodafone Mobile Connect şi selectaţi o altă opţiune în
partea inferioară a ferestrei principale;
– Reveniţi la preferinţa normală când vă deplasaţi într-un alt loc.

Pentru asistenţă, vizitaţi
www.support.vodafone.
com, sau apelaţi serviciul
Suport Vodafone la *222
sau +40372022222.

Dacă folosiţi un sistem Windows şi VMCLite nu se instalează sau bara de
instalare rămâne afişată mult timp, este posibil ca sistemul Windows să
nu detecteze componentele dispozitivului.
– Accesaţi Manager Dispozitive (aflat în mod normal în Panoul de control
în secţiunea Sistem. Consultaţi secţiunea Ajutor şi suport a sistemului
Windows pentru detalii despre accesarea Manager dispozitive);
– Extindeţi secţiunea Controlere Universal Serial Bus;
– Faceţi clic cu butonul din dreapta pe Dispozitiv stocare USB şi selectaţi
Dezinstalare;
– Dacă după efectuarea acestei operaţiuni dispozitivele nu se reîncarcă
automat, accesaţi Acţiune şi Căutare modificări hardware;
– Dacă nici această acţiune nu rezolvă problema, contactaţi serviciul
Suport Vodafone.
Verificaţi preferinţele de actualizare a aplicaţiilor:
– Setaţi-vă sistemul de operare şi alte programe să vă anunţe actualizările
disponibile pentru aplicaţii în loc să le descarce automat – în caz contrar
ele pot încetini conexiunea mobilă şi genera trafic de date suplimentar
pe care nu îl puteţi controla.
Informaţii despre utilizare:
– Fereastra de utilizare afişează doar o valoare aproximativă a volumului
de date utilizate. Consultaţi factura pentru a afl a volumul real de date
transferate.
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Glosar
Card de date
încorporat
Card de date/
stick USB

Un dispozitiv pentru computere, folosit pentru deschiderea unei conexiuni de
date prin reţeaua de telefonie mobilă.

EDGE

O îmbunătăţire a reţelelor GPRS ce oferă viteze sporite, deşi nu la fel de mari
ca cele oferite de 3G sau 3G Broadband.

EV-DO

Un standard de date mobile de mare viteză, utilizat în principal în SUA.
Persoanele care călătoresc frecvent în SUA pot contacta operatorul reţelei
mobile pentru soluţii ce folosesc dispozitive şi aplicaţii de date speciale
Vodafone Mobile Connect în SUA.

GPRS

Standard de transfer al datelor în reţele de telefonie mobilă (GSM). În general
oferă o acoperire largă şi viteze medii de transfer al datelor. (General Packet
Radio System)

GSM

Un standard de telecomunicaţii mobile (Global System for Mobile
communications), implementat de peste 680 de operatori în 210 ţări şi
teritorii.

3G

Denumită adesea a 3-a generaţie a tehnologiilor GSM, UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System) oferă viteze sporite de transfer al
datelor.

3G Broadband

Roaming
SIM
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Card de date mobil încorporat în computerul notebook. Permite realizarea
conexiunilor de date folosind reţeaua mobilă.

O variantă evoluată a serviciului 3G, ce oferă viteze sporite de transfer al
datelor. Ca şi majoritatea serviciilor broadband oferite folosind infrastructura
fi xă, serviciul 3G Broadband oferă o viteză de descărcare (download) mai mare
decât cea de încărcare (upload).
Conectarea prin alte reţele decât cea a operatorului propriu. De obicei, acest
serviciu este folosit când vă aflaţi în străinătate, dar poate fi folosit şi în ţară.
Cartela SIM (Subscriber Identity Module) este un chip mic, de dimensiunea
unui timbru, primit împreună cu contractul de abonat la reţeaua mobilă.
Cartela SIM are contacte aurii pe o parte.
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