HUAWEI B535-232
4G Router 3 Pro router

ÖSSZESZERELÉS, KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK
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Bontsuk ki az eszközt a dobozból, pattintsuk rá az eszköz talpát.
SIM-kártyát helyezzük be az eszköz alján található nyílásba.
Tápegység csatlakoztatása után az eszköz automatikusan
bekapcsol.
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A WiFi ikon
folyamatos, fehér LED-el világít.
Ekkor már tudunk csatlakozni a készülék által sugárzott WiFi
hálózathoz. A WiFi hálózat nevét és jelszavát az eszköz
hátulján lévő címke tartalmazza.
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ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
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Webböngészőben nyissuk meg a http://192.168.8.1 oldalt.
Jelentkezzünk be az alapértelmezett jelszóval: „admin”. A legelső bejelentkezésnél AUTO UPDATE
képernyő bukkanhat fel. Válasszuk az „Enable and Continue” beállítást, hogy routerünk mindig a gyártó
által ajánlott, legfrissebb szoftver verzióval üzemelhessen.

4

A következő ablakokon adhatjuk meg
WiFi hálózatunk nevét, jelszavát.
„5GHz preferred” beállítás használata ajánlott.
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„Next” gomb választása után adjuk meg
a kívánt adminisztrátor jelszót.
A felkínált opciót választva ez a WiFi hálózat
jelszavával azonos lesz.

5 GHz preferred
Wi-Fi name (SSID)
Wi-Fi password

HUAWEI-B53518E
BRHQFJH6YDT

Same as Wi-Fi password
New password

Az eszköz újraindítása szükséges, válasszuk a „Restart” gombot.

APN BEÁLLÍTÁSA
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A korábbiakhoz hasonlóan csatlakozzunk eszközünkhöz, lépjünk be a http://192.168.8.1 weboldalon
a megadott adminisztrátor jelszóval. A kezdőoldalon már látjuk, hogy a SIM-kártyánk működik:

 0bps
 0bps
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A kapcsolat meglétét a készülék előlapján lévő, adatkapcsolati ikon

feletti LED színe is jelzi.

Mobilinternetes üzemmódban ezek jelentése:
• Világoskék, folyamatos szín: LTE kapcsolat aktív
• Kék, folyamatos szín: 3G kapcsolat aktív
• Piros szín:
SIM-kártyát a készülék érzékelte, de nem tudott a hálózatra regisztrálni.
SIM-kártyát a készülék nem érzékeli, vagy PIN/PUK kóddal lezárt.
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A LED színe zöld, ha vezetékes internethez Ethernet kábellel csatlakoztatjuk, azaz nem a mobilinternet
kapcsolatot használjuk. Zöld LED esetén húzzuk ki a vezetékes internet Ethernet kábelét a routerből,
hogy mobilnetes üzemmódra váltsunk. Piros LED esetén ellenőrizzük a SIM-kártya megfelelő behelyezését,
végezzük el a gyártói leírásban szereplő hibakeresési lépéseket.
A továbblépéshez minden esetben szükséges a mobilinternetes üzemmód és az aktív kapcsolat (kék
vagy világoskék LED) megléte.
Mobilinternetes kapcsolat megléte esetén (kék vagy világoskék a LED) a menüsávban válasszuk a hálózati
beállításokat - NETWORK SETTINGS, ekkor alapértelmezetten a mobilinternetes beállítások közé jutunk.
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Válasszuk az új APN hozzáadása ikont:
Töltsük ki az új proﬁl adatainál
APN List
a „Proﬁle Name” (legfelső mező)
Proﬁl name (legfelső mező):
és az „APN” (legalsó mező) értékét
APN (legalsó mező):
„ahnet”-re.
A többi beállítást ne módosítsuk, hagyjuk alapértelmezetten.
Ellenőrizzük, hogy az új proﬁl alapértelmezett lesz-e: SET AS DEFAULT PROFILE 
Mentsük a proﬁlt: „SAVE”. Az APN listában megjelenik az új APN, alapértelmezettként.

+

ÚJ APN KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE
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A mobilinternetes kapcsolat ellenőrzésére több lehetőségünk van, az alábbi opciók közül egyet
választva:
• Az új APN felvétele után az előlapi, adatkapcsolati ikon
LED-je nem változik,
továbbra is világoskék vagy kék színű.
• „ADVANCED” menü kiválasztása a felső sávban, majd a ” SYSTEM” menüpontban
One-click Check opció:

One-click Check
Mobile data connection

Normal



Recheck

• Kezdőképernyő „HOME” oldalon előbb letiltjuk, majd újra engedélyezzük az adatkapcsolatot.

 0bps
 320bps

2.4GHz
5GHz
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Disable mobile data

2.4GHz
5GHz

Internet disconnected
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Enable mobile data

 0bps
 1.5Kbps

2.4GHz
5GHz

My device

Disable mobile data

mindigtv.hu/premium
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