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Noul stick USB Vodafone Mobile Broadband 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 afl a. 
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. Aplicaţia 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 
Broadband, aveţi nevoie de:

Un computer care rulează Microsoft – ® Windows® 7 
(recomandabil SP1), Windows Vista™ (recomandabil SP2) sau 
Windows® XP SP3 sau un Mac Apple care rulează Mac OS® X 
10.5.8 Leopard, 10.6.x Snow Leopard (recomandabil 10.6.8) sau 
10.7.x Lion (recomandabil 10.7.1).

Cel puţin 100 MB spaţiu liber pe disc şi 256 MB de memorie RAM. –

Un conector USB. –

Drepturi de administrator pe computer. –

Bun venit

Licenţiat de QUALCOMM 
Incorporated sub unul sau mai 
multe din următoarele patente 
din Statele Unite şi/sau 
echivalentul lor din alte ţări:
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
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Instalaţi 
stick-ul USB

Declipsaţi şi scoateţi capacul posterior al stick-ului USB 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 fl ash), introduceţi cardul conform ilustraţiei.

Înlocuiţi capacul posterior, scoateţi conectorul USB şi • 
introduceţi stick-ul USB ferm în portul USB al computerului. 
Orientarea stick-ului USB poate fi  modifi cată.

Card 
MicroSD

Cartelă 
SIM



3

Pe computere Microsoft Windows
La prima conectare a stick-ului USB la computer, acesta ar trebui 
să se instaleze automat. Dacă utilitarul de instalare nu porneşte, 
faceţi clic cu butonul din dreapta pe unitatea VMB Lite 10.x.x din 
Computerul meu (meniul Start > Computer în Vista), selectaţi 
Explorare şi faceţi dublu clic pe fi şierul numit setup_vmb_lite.
exe de pe stick-ul USB. Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran.

Este posibil ca instalarea stick-ului USB să dureze câteva minute; 
după terminarea instalării, aplicaţia Vodafone Mobile Broadband 
Lite ar trebui să pornească automat. Dacă aplicaţia nu porneşte 
automat, selectaţi Vodafone Mobile Broadband din meniul Start 
al Windows.

Pe computere Mac OS X
Când conectaţi pentru prima dată stick-ul USB, acesta va fi  
afi şat pe spaţiul de lucru ca un disc Vodafone Mobile Broadband. 
Glisaţi pictograma Vodafone Mobile Broadband din fereastra 
discului în folderul Aplicaţii de pe hard disk.

Faceţi dublu clic pe pictograma Vodafone Mobile Broadband 
din folderul Aplicaţii pentru a porni aplicaţia. Aplicaţia va 
porni, va identifi ca dispozitivul, va crea setările corecte pentru 
conexiunea mobilă şi va selecta o reţea mobilă. După ce aplicaţia 
este pregătită de conectare, butonul Conectare va fi  activat.

Pentru detalii suplimentare, selectaţi Ajutor Vodafone Mobile 
Broadband în meniul Ajutor.

Porniţi 
aplicaţia

De obicei, stick-ul USB 
va fi setat automat 
ca dispozitiv curent 
la prima executare 
a aplicaţiei. În caz 
contrar, deschideţi 
ecranul Dispozitive şi 
selectaţi stick-ul USB.
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Conectare/Deconectare
Conectaţi-vă la Internet prin reţeaua de telefonie mobilă 
sau Wi-Fi pentru a naviga pe Web sau a folosi poşta 
electronică.

Stare
Verifi caţi starea conexiunii curente.

Porniţi aplicaţia SMS
Trimiteţi, primiţi şi gestionaţi mesajele SMS şi persoanele 
de contact.

Complex
Comutaţi la modul Complex pentru a afi şa mai multe 
informaţii.

Ajutor
Vizualizaţi subiectele secţiunii Ajutor.

5
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În general, puteţi 
să deschideţi o 
conexiune mobilă 
în orice loc în care 
puteţi efectua 
un apel folosind 
telefonul mobil.

Conectare – 
fereastra 
Standard
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Pictogramele tipului 
de conexiune sunt 
animate când există o 
conexiune deschisă.

Meniul aplicaţiei
Vizualizaţi Opţiuni, Suport şi Actualizări sau închideţi 
aplicaţia.

Ecrane
Verifi caţi starea tuturor conexiunilor, stabiliţi prioritatea 
acestora, verifi caţi utilizarea şi gestionaţi dispozitivele sau 
comenzile rapide.

Panglică
Personalizaţi setările elementelor din fi ecare ecran.

Conexiuni
Vizualizaţi starea tuturor tipurilor de conexiuni.

Standard
Comutaţi la Standard pentru a afi şa doar conexiunea curentă.

Setări – 
fereastra 
Complex

6
7
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Faceţi clic pe SMS în bara cu comenzi rapide din partea 
inferioară a aplicaţiei Vodafone Mobile Broadband Lite 
pentru a deschide aplicaţia 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.

Adresă
Introduceţi aici destinatarii sau alegeţi-i din Persoane de 
contact.

Mesaj
Scrieţi mesajul aici.

Trimitere
Faceţi clic pe butonul Trimitere pentru a trimite mesajul.

După expedierea mesajului SMS, acesta va fi  stocat în lista 
Expediate.

2

1

3

Numărul pe care îl va 
vedea destinatarul 
mesajului este cel al 
cartelei SIM de date, 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.

2

3

Mesaje text 
SMS

1
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Primirea mesajelor SMS
Când primiţi un mesaj nou este afi şată scurt o notifi care SMS 
care vă permite să răspundeţi direct la acesta. 

Mesajul primit poate fi  citit şi din Căsuţa Intrare în fereastra 
principală a aplicaţiei SMS.

Aplicaţia SMS 
recepţionează mesaje 
text când vă aflaţi în 
zona de acoperire a 
unei reţele mobile.
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Faceţi clic pe Persoane de contact în bara de navigare SMS 
pentru a deschide lista cu persoane de contact, 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.

Introduceţi numele 
şi numărul persoanei 
de contact în format 
internaţional, de ex. 
+40722012345

Contacte SMS

În cazul Mac OS X, 
persoanele de contact 
sunt salvate în aplicaţia 
OS X Address Book.
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Puterea 
semnalului

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 intermitent
A fost găsită o reţea 3G – vă puteţi conecta.

Albastru deschis continuu
Conectat prin 3G Broadband.

Violet continuu
Vă afl aţi în acoperirea 4G LTE, iar software-ul panou de 
comandă vă va comunica dacă sunteţi conectat(ă).

Puterea semnalului de telefonie mobilă sau Wi-Fi este 
indicată de simbolul din stânga butonului Conectare, şi de 
pictograma din zona de notifi care Windows. 

Cu cât sunt afi şate mai multe bare, cu atât calitatea 
semnalului este mai bună. Pentru a vă putea conecta este 
nevoie de cel puţin o bară.

Este posibil ca 
indicatorul albastru 
deschis intermitent 
să nu fie activ în unele 
reţele (chiar dacă este 
disponibilă tehnologia 
3G Broadband). Veţi 
putea însă să realizaţi 
o conexiune 3G 
Broadband.

LED-urile 
stick-ului USB
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Dacă stick-ul USB nu este afi şat în lista de dispozitive:
Deconectaţi stick-ul USB, reporniţi computerul - şi apoi reintroduceţi  –
stick-ul USB.

Dacă reţeaua nu poate fi  găsită:
Dacă utilizaţi o antenă externă cu dispozitivul sau ataşaţi stick-ul USB  –
folosind cablul USB (în loc de conectarea direct la PC), intensitatea 
semnalului se poate îmbunătăţi. Utilizaţi doar antene externe LTE 
recomandate special pentru K5006-Z. Pentru a conecta o antenă 
2G/3G externă aprobată (cu un conector), va trebui să-l ataşaţi la 
priza antenei marcată cu un simbol de antenă (nu priza de antenă 
nemarcată).
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) Deschideţi fereastra Complex, deschideţi ecranul Priorităţi,  –
faceţi clic pe Mobile în grupul Selectare reţea din panglică, apoi 
încercaţi să vă conectaţi la una din reţelele afi şate.
(Mac) Selectaţi Conexiuni, deschideţi Conexiuni mobile, faceţi clic pe  –
Selectare reţele şi verifi caţi dacă vă puteţi conecta la una din reţelele 
afi  şate.
Contactaţi serviciul Suport şi verifi caţi 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 
afi şează Eroare 631 sau Eroare 619. Dacă problema persistă, apelaţi 
serviciul Suport.
Închideţi complet aplicaţia (Mac - închidere), apoi reporniţi-o. –
Reporniţi computerul. –
(Windows) Deschideţi fereastra Complex, deschideţi ecranul  –
Dispozitive, selectaţi dispozitivul, faceţi clic pe butonul Furnizor în 
grupul Hardware din panglică, apoi selectaţi un alt furnizor, de ex. 
Exclusiv 3G.
(Mac) Faceţi clic pe Dispozitive, selectaţi dispozitivul, apoi selectaţi un  –
alt furnizor din meniul vertical, de ex. Exclusiv 3G.

Indicaţii şi 
sfaturi
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Pentru asistenţă, 
apelaţi serviciul 
Suport la *777 sau 
+400372027777

Dacă utilizaţi o reţea VPN (Reţea virtuală privată), contactaţi  –
administratorul reţelei VPN.

Dacă aveţi probleme în roaming:
Verifi caţi dacă puteţi selecta manual o reţea, conform instrucţiunilor  –
din secţiunea „Dacă reţeaua nu poate fi  găsită” de mai sus, în special 
dacă reţeaua curentă afi şată în modulul Conexiuni mobile nu este 
Vodafone sau un partener.
Contactaţi serviciul Suport, şi verifi caţi dacă pentru contul  –
dumneavoastră este activat serviciul roaming.

Dacă se comută permanent între o conexiune GPRS şi 3G:
Selectaţi un alt furnizor, de ex. Exclusiv 3G, conform instrucţiunilor  –
din secţiunea „Dacă nu se poate deschide o conexiune” de pe pagina 
anterioară.
Reveniţi la preferinţa normală când vă deplasaţi într-un alt loc. –

(Windows) Dacă aplicaţia nu se instalează, sau dacă bara de progres este 
afi şată repetitiv:

Din meniul Start al Windows, selectaţi Setări>Panou de  –
control>Sistem>Hardware>Manager dispozitive.
Extindeţi Controlere Universal Serial Bus. –
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe Dispozitiv stocare USB şi selectaţi  –
Dezinstalare.
Dacă dispozitivele nu sunt reîncărcate, selectaţi Căutare modifi cări  –
hardware din meniul Acţiune.

Verifi caţi preferinţele de actualizare a aplicaţiilor:
Setaţi sistemul de operare şi alte programe astfel încât să vă anunţe  –
actualizările disponibile pentru aplicaţii în loc să le descarce automat 
– în caz contrar ele pot încetini conexiunea mobilă şi genera trafi c de 
date suplimentar pe care nu îl puteţi controla.

Informaţii despre utilizare:
Fereastra de utilizare afi şează doar o valoare aproximativă a volumului  –
de date utilizate. Consultaţi factura pentru a afl a volumul real de date 
transferate sau durata conexiunilor.
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3G A treia generaţie de servicii de telefonie mobilă, denumită şi UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System), oferă viteze sporite de 
transfer al datelor.

3G broadband Cea mai recentă îmbunătăţire adusă reţelelor 3G.

EDGE O îmbunătăţire a furnizorului GPRS ce oferă viteze sporite, deşi nu la fel 
de mari ca 3G Broadband.

Furnizor Metoda de comunicaţie folosită pentru transportul datelor prin reţeaua 
mobilă, de ex. LTE, 3G Broadband, HSPA, 3G etc.

GPRS Furnizorul General Packet Radio Service oferă viteze mai mari de 
transfer al datelor decât sistemul GSM, pe care este bazat.

GSM Global System for Mobile Communication.

HSPA Furnizor High-Speed Packet Access, care oferă servicii 3G, include atât 
HSUPA (pentru încărcare), cât şi HSDPA (pentru descărcare).

HSUPA Furnizor High-Speed Uplink Packet Access.

LTE Serviciu telefonic mobil de a patra generaţie care oferă viteze mai mari 
pentru date (dacă este posibil).

Reţea de domiciliu Reţeaua operatorului mobil care v-a furnizat cartela SIM.

Roaming Puteţi folosi dispozitivul mobil în orice altă reţea mobilă care are un 
acord de roaming cu operatorul dvs., în ţară sau în străinătate.

SIM Cartela SIM (Subscriber Identity Module) este un chip de dimensiunea 
unui timbru, primit împreună cu contractul de abonat la reţeaua 
mobilă. Cartela SIM are contacte aurii pe o parte.

Glosar
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Cod produs:
K5006-Z VMBLite 10.x 05/12_ro_RO

© Vodafone 2012. Vodafone 
şi siglele Vodafone sunt mărci 
comerciale ale Vodafone Group. 
Toate numele de produse 
şi companii menţionate aici 
pot fi  mărci comerciale ale 
posesorilor acestora.

Termenul Mobile Broadband şi sigla „păsări” 
 sunt mărci comerciale ale GSMC Limited.
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