HUAWEI E5577S-321
4G mobil hotspot

ÖSSZESZERELÉS, KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK
1
2

Bontsuk ki az eszközt a dobozból, pattintsuk le az eszköz
hátlapját. Vegyük ki az akkumulátort, majd helyezzük be a
SIM-kártyát.
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Az ábrán látható módon a csatlakozáshoz szükséges adatok
az akkumulátor alatt (nagyobb címke), illetve egy kisebb cimkén,
a hátlap alatt is olvashatóak. Helyezzük vissza az
akkumulátort, majd a hátlapot.
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ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
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Kapcsoljuk be a hotspot-ot az előlapi gombbal. Várjuk meg az eszköz
indulását (1-2 perc). A bal oldali 4 ikon: térerő, kapcsolat típusa,
adatforgalom, WiFi sugárzás megjelenése után az eszköz
már üzemkész. A kijelzőn is megjelenik a WiFi hálózat azonosítója
és a szükséges WiFi jelszó. Csatlakozzunk rá erre a hálózatra.
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Webböngészőben nyissuk meg a http://192.168.8.1 oldalt.
Jelentkezzünk be az alapértelmezett jelszóval és felhasználónévvel: „admin/admin”. A legelső
bejelentkezésnél az alábbi képernyő jelenik meg. Válasszuk a Később opciót, vagy végezzük el a
bejelentkezési jelszó módosítását.
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MEGJEGYZÉS
A bejentkezési jelszó erőssége túl alacsony. A biztonsági problémák elkerülése érdekében
módosítsa a jelszót.
Ne emlékeztessen
Módosítás most

Később

APN BEÁLLÍTÁSA
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TELENOR

A kezdőoldalon már látjuk, hogy a SIM-kártyánk működik:

Csatlakoztatva
Kapcsolat Beállítások

4G
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A menüsávban válasszuk a hálózati beállításokat:, ekkor alapértelmezetten a mobilinternetes
beállítások közé jutunk. Válasszuk az „Új proﬁl” gombot az oldal jobb alsó sarkában.
Proﬁlbeállítások megadása
Proﬁl neve:

1/2 lépés

Telenor Hipernet (alapértelmezett)

Felhasználónév:
Jelszó:
APN:
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net
Új proﬁl

Tovább

Mentés

Mégse

Töltsük ki az új proﬁl adatait, majd „Mentés”.
Új proﬁl
Proﬁl neve:

ahnet

Felhasználónév:
Jelszó:
APN:
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ahnet

Mentés után megjelenik az új proﬁl, kattintsunk a „Tovább” gombra.
Ezzel a beállítás 2. lépésre jutunk, itt módosíthatjuk (ha szükséges) a WiFi hálózat nevét és a jelszavát.
WLAN beállítások konﬁgurálása
SSID

2/2 lépés

HUAWEI-8020

Előzetesen megoszt. WPA-kulcs
Vissza
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Befejezés

Kattintsunk a „Befejezés” gombra. Ez után indítsuk újra a hotspot eszközt a ki/bekapcsológomb
segítségével, majd csatlakozzunk újra a már ismert módon az eszközhöz. (Ha módosítottuk korábban
a bejelentkezési jelszót, a WiFi hálózat nevét, esetleg a WiFi jelszót úgy már ezeket kell használnunk)!
A webes felület kezdőoldalán már látjuk is, hogy
működik-e az új APN kapcsolat. Az eszköz kijelzőjén
a térerő, illetve a 4G ikon megléte a sikeres
újracsatlakozást jelzi.

mindigtv.hu/premium

tel:1211

TELENOR
Csatlakoztatva
Kapcsolat Beállítások

4G

