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Το νέο σας USB Stick Vodafone Mobile Broadband επιτρέπει 
τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο μέσω 
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας υψηλής ταχύτητας της 
Vodafone.

Περιήγηση στο διαδίκτυο
Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία διαδικτύου οπουδήποτε 
υπάρχει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Μπορείτε να παρακολουθείτε τα e-mail σας όπου κι 
αν βρίσκεστε. Μπορείτε ακόμη να συνδεθείτε με τους 
προσωπικούς σας λογαριασμούς email – ακόμα και με 
λογαριασμούς των οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω του 
διαδικτύου (web-based) όπως το Hotmail.

Αποστολή και λήψη γραπτών μηνυμάτων SMS
Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα SMS απευθείας 
από τον υπολογιστή σας. Το Vodafone SMS διαθέτει έναν 
εύκολο τρόπο για την εμφάνιση μηνυμάτων, τη δημιουργία 
νέων και τη διαχείριση των στοιχείων επαφής.

Απαιτήσεις συστήματος
Για τη χρήση του συγκεκριμένου USB Stick και του λογισμικού 
Vodafone Mobile Connect, απαιτούνται τα παρακάτω:
–  Υπολογιστής με περιβάλλον Microsoft® Windows® 7, 

Windows Vista™ (συνιστάται SP1), Windows® XP SP2 
(συνιστάται SP3), ή υπολογιστής Apple Mac με περιβάλλον 
Mac OS® X 10.4.11 ή μεταγενέστερη έκδοση (συνιστάται 
10.5.8 ή μεταγενέστερης έκδοσης)

–  Τουλάχιστον 100 MB ελεύθερος χώρος δίσκου και μνήμη 
RAM 256 MB

– Υποδοχή USB
– Δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας.

Καλώς 
ήρθατε
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• Ολισθήστε το πίσω κάλυμμα του USB Stick και 
τοποθετήστε την κάρτα SIM όπως φαίνεται στην εικόνα. 
Αν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης MicroSD με το Stick 
σας (προκειμένου το Stick να συμπεριφερθεί ως μονάδα 
μνήμης fl ash), τοποθετήστε την κάρτα με τον τρόπο που 
εικονίζεται.

• Συνδέστε σταθερά το USB Stick στη θύρα USB του 
υπολογιστή σας.

Ρύθμιση του 
USB Stick
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Σε υπολογιστές Microsoft Windows
Την πρώτη φορά που συνδέετε το USB Stick σας σε έναν 
υπολογιστή, η εγκατάσταση του λογισμικού θα ξεκινήσει 
αυτόματα και θα προχωρήσει στη ρύθμιση του USB Stick 
σας. Αν για κάποιο λόγο δεν ξεκινήσει η εγκατάσταση, κάντε 
διπλό κλικ στη μονάδα VMC Lite 9.x.x.x στο "Ο υπολογιστής 
μου" (μενού "Έναρξη", Υπολογιστής για μηχανές Vista), 
επιλέξτε "Εξερεύνηση" και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο 
setup_vmc_lite.exe που υπάρχει στο USB Stick.

Η εγκατάσταση του USB Stick ενδέχεται να διαρκέσει μερικά 
λεπτά, ωστόσο μόλις ολοκληρωθεί, το λογισμικό Vodafone 
Mobile Connect Lite θα ξεκινήσει αυτόματα. Αν για κάποιο 
λόγο δεν ξεκινήσει το πρόγραμμα, επιλέξτε Vodafone Mobile 
Connect από το μενού "Έναρξη" των Windows.

Σε υπολογιστές Mac OS X
Την πρώτη φορά που συνδέετε το USB Stick, εμφανίζεται 
στην επιφάνεια εργασίας σας ως δίσκος Vodafone Mobile 
Broadband. Από το παράθυρο του δίσκου, κάντε διπλό 
κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του Vodafone Mobile 
Broadband και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται 
στην οθόνη. Ίσως χρειαστεί επανεκκίνηση του Mac σας για 
να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, μπορείτε να κάνετε 
κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής Vodafone Mobile Broadband 
στο Dock σας. Το λογισμικό θα ξεκινήσει και θα αναγνωρίσει 
τη συσκευή σας, θα δημιουργήσει τις σωστές ρυθμίσεις 
κινητής σύνδεσης και θα επιλέξει ένα κινητό δίκτυο. Όταν 
το λογισμικό είναι έτοιμο για σύνδεση, θα ενεργοποιηθεί το 
κουμπί “Σύνδεση”.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε θέματα από το 
μενού “Βοήθεια” στην εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband.

Εκκίνηση 
λογισμικού



Σύνδεση/Αποσύνδεση
Σύνδεση µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Προβολές
Προβολή χρήσης δεδομένων και πρόσθετων ρυθμίσεων 
λογισμικού

Εκκίνηση προγράμματος SMS
Αποστολή, λήψη και διαχείριση μηνυμάτων SMS και επαφών

Κατάσταση
Έλεγχος κατάστασης της σύνδεσής σας

Βοήθεια
Θέματα βοήθειας, καθώς και υποστήριξη ανοιχτής γραμμής 
και διαδικτύου.
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Γενική 
επισκόπηση 
λογισμικού
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Την πρώτη φορά που θα 
εκτελεστεί το λογισμικό, 
το USB Stick σας θα 
ορισθεί αυτόματα ως 
προεπιλεγμένη συσκευή. 
Αν δεν συμβεί αυτό, κάντε 
κλικ στο "Διαχείριση 
συσκευών" και επιλέξτε το 
USB Stick σας εκεί.
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Τα ραδιοκύματα στο 
εικονίδιο "Κινητές 
Συνδέσεις" εμφανίζονται 
κινούμενα όποτε 
μεταφέρονται δεδομένα 
μέσω της σύνδεσης.

Όταν δεν μεταφέρονται 
δεδομένα, δεν εμφανίζονται 
ραδιοκύματα.

Όταν δεν υπάρχει καμία 
ανοιχτή σύνδεση, τα 
ραδιοκύματα εμφανίζονται 
στατικά.

Αν βρεθεί ένα κινητό δίκτυο, ενεργοποιείται το κουμπί 
Σύνδεση στο παράθυρο Κινητές συνδέσεις. Κάνοντας κλικ 
στο "Σύνδεση" πραγματοποιείται σύνδεση στο διαδίκτυο 
μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τώρα μπορείτε 
να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο ή να χρησιμοποιήσετε την 
υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, το κείμενο του κουμπιού 
"Σύνδεση" αλλάζει σε Αποσύνδεση και εμφανίζεται κάτω 
από το κουμπί η πράσινη ένδειξη "Συνδέθηκε". 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποσύνδεση" η σύνδεση κλείνει 
– και το κείμενο στο κουμπί επανέρχεται στο "Σύνδεση".

Για να ανοίξει μια κινητή σύνδεση, θα πρέπει να βρίσκεστε 
εντός της περιοχής κάλυψης ενός κινητού δικτύου. Κατά 
κανόνα, οπουδήποτε μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
μια κλήση με το κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε και μια κινητή σύνδεση.

Σύνδεση
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Κάντε κλικ στο Vodafone SMS στη γραμμή πλοήγησης στο 
κύριο παράθυρο του λογισμικού Vodafone Mobile Connect 
Lite για να ανοίξετε το πρόγραμμα SMS.

Αποστολή SMS
Κάντε κλικ στο Δημιουργία στην αριστερή πλευρά της 
γραμμής εργαλείων SMS για να γράψετε ένα νέο μήνυμα 
SMS.

Διεύθυνση
Εισαγάγετε τους παραλήπτες εδώ, ή επιλέξτε τους από τη 
λίστα "Επαφές".

Μήνυμα
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ.

Αποστολή
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή για να στείλετε το μήνυμά 
σας.

Όταν σταλεί το SMS σας, θα αποθηκευτεί στη λίστα 
Απεσταλμένα.

Υπηρεσία 
γραπτών 
μηνυμάτων SMS

2

1

3

Ο αριθμός που εμφανίζεται 
στον παραλήπτη 
του μηνύματός σας 
είναι από την κάρτα 
δεδομένων SIM και όχι 
ο αριθμός του κινητού 
σας. Χρησιμοποιήστε μια 
σύντομη "υπογραφή" ώστε 
να διασφαλιστεί ότι οι 
παραλήπτες γνωρίζουν 
ότι τους έχετε στείλει 
ένα μήνυμα: Ρυθμίσεις/
Μηνύματα/Υπογραφή.

2

1

3
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Λήψη SMS
Κατά τη λήψη ενός νέου μηνύματος, εμφανίζεται για 
σύντομο χρονικό διάστημα μια Ειδοποίηση SMS έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η άμεση απάντηση στο συγκεκριμένο μήνυμα. 

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το μήνυμα που λάβατε στα 
Εισερχόμενα, στο κύριο παράθυρο του Vodafone SMS.

Το λογισμικό Vodafone 
SMS λαμβάνει μηνύματα 
κειμένου οπουδήποτε 
υπάρχει κάλυψη δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας.
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Επαφές SMS Κάντε κλικ στο στοιχείο Επαφές στη γραμμή πλοήγησης 
SMS για να ανοίξει η λίστα "Επαφές", όπου μπορείτε να 
αποθηκεύσετε αριθμούς SMS που χρησιμοποιείτε συχνά ως 
επαφές με ονόματα.

Νέα επαφή SMS
Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία στη γραμμή 
εργαλείων SMS θα ανοίξει ένα παράθυρο νέας επαφής.

Εισάγετε το όνομα και 
τον αριθμό της επαφής 
σας, χρησιμοποιώντας 
διεθνή μορφή για 
τον αριθμό, 
π.χ. +306948748xxx.
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Φωτεινή 
ένδειξη LED 
του USB Stick

Ισχύς σήματος

Η φωτεινή ένδειξη LED που υπάρχει πάνω στο USB Stick 
δείχνει το είδος του κινητού δικτύου που βρέθηκε και αν το 
USB Stick είναι συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Πράσινη ένδειξη που αναβοσβήνει
Βρέθηκε ένα δίκτυο GPRS  – η σύνδεση είναι δυνατή

Σταθερή πράσινη ένδειξη
Πραγματοποιήθηκε σύνδεση μέσω GPRS 

Μπλε ένδειξη που αναβοσβήνει
Βρέθηκε ένα δίκτυο 3G  – η σύνδεση είναι δυνατή

Σταθερή μπλε ένδειξη
Πραγματοποιήθηκε σύνδεση μέσω 3G

Ένδειξη ανοιχτού μπλε χρώματος που αναβοσβήνει
Βρέθηκε δίκτυο 3G Broadband – η σύνδεση είναι δυνατή

 Σταθερή ένδειξη ανοιχτού μπλε χρώματος
Πραγματοποιήθηκε σύνδεση μέσω 3G Broadband.

Η ισχύς του σήματος κινητού δικτύου εμφανίζεται με το 
σύμβολο που βρίσκεται αριστερά του κουμπιού "Σύνδεση" 
και με το εικονίδιο στην περιοχή Ειδοποιήσεων των 
Windows. 

Όσο περισσότερες ράβδοι εµφανίζονται γεμάτες, τόσο 
καλύτερη είναι η ποιότητα του σήματος. Για να είναι δυνατή 
η σύνδεση, πρέπει να είναι γεμάτη τουλάχιστον μία ράβδος.

Η ένδειξη ανοιχτού 
μπλε χρώματος που 
αναβοσβήνει ίσως να 
μην εμφανίζεται σε 
ορισμένα δίκτυα (ακόμη 
και αν είναι διαθέσιμο το 
3G Broadband). Ωστόσο η 
σύνδεση στο δίκτυο 3G 
Broadband είναι δυνατή.
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Συμβουλές 
και 
υποδείξεις

Αν το USB Stick δεν εμφανίζεται στη λίστα συσκευών
– Αφαιρέστε το USB Stick
– Εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας
– Τοποθετήστε πάλι το USB Stick.

Αν δεν είναι δυνατή η εύρεση δικτύου
–  Αλλάξτε τοποθεσία: αν βρίσκεστε σε ένα κτίριο, 
μετακινηθείτε πιο κοντά σε ένα παράθυρο, σε ένα 
υψηλότερο σημείο ή βγείτε έξω

–  (Windows) Επιλέξτε "Προβολή/Προβολή Διαθέσιμων 
Κινητών Συνδέσεων" και δοκιμάστε να συνδεθείτε με ένα 
συγκεκριμένο δίκτυο στη λίστα που εμφανίζεται

–  (Mac) Επιλέξτε "Συνδέσεις", ανοίξτε το "Κινητές συνδέσεις", 
κάντε διπλό στις πιο κορυφαίες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο 
"Επιλογή δικτύων" και δείτε αν είναι δυνατή η σύνδεση με 
κάποιο από τα δίκτυα που περιλαμβάνονται στη λίστα

–  Επικοινωνήστε µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 
και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες 
δεδοµένων και περιαγωγής στο λογαριασμό σας.

Αν η σύνδεση δεν είναι δυνατή
–  Περιμένετε μερικά λεπτά και ξαναπροσπαθήστε 
να συνδεθείτε. Συχνά πρόκειται για ένα προσωρινό 
πρόβλημα, ειδικότερα όταν εμφανίζεται η ένδειξη 
"Σφάλμα 631" ή "Σφάλμα 619". Αν το πρόβλημα συνεχίζει, 
παρακαλούμε καλέστε στην Υπηρεσία Υποστήριξης 
Πελατών της Vodafone στον αριθμό που υπάρχει στην 
επόμενη σελίδα 

–  Επιλέξτε "Αρχείο/Τερματισμός" για να τερματιστεί πλήρως 
το λογισμικό Vodafone Mobile Connect Lite και στη συνέχεια 
εκτελέστε επανεκκίνηση του λογισμικού

– Εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας
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Για περαιτέρω 
βοήθεια, παρακαλούμε 
καλέστε την υπηρεσία 
Υποστήριξης πελατών 
της Vodafone στο 
1399.

–  (Windows) Κάντε κλικ στο "Διαχείριση συσκευών", επιλέξτε 
τη συσκευή σας, κάντε κλικ στο "Επεξεργασία" και στη 
συνέχεια επιλέξτε μια διαφορετική προτίμηση δικτύου στη 
σελίδα της καρτέλας "Προτίμηση Δικτύου", π.χ. "Μόνο 3G"

–  (Mac) Κάντε κλικ στο "Συσκευές", επιλέξτε τη συσκευή σας 
και στη συνέχεια επιλέξτε μια διαφορετική προτίμηση 
δικτύου στο πτυσσόμενο μενού, π.χ. "Μόνο 3G"

–  Αν χρησιμοποιείτε VPN (Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο), 
επικοινωνήστε µε το διαχειριστή ΙΤ της εταιρίας σας.

Αν υπάρχουν προβλήματα κατά την περιαγωγή
–  (Windows) Επιλέξτε "Προβολή/Διαθέσιμες Κινητές Συνδέσεις" 
και δοκιμάστε να ανοίξετε μία από τις συνδέσεις που 
εμφανίζονται

–  (Mac) Επιλέξτε "Συνδέσεις", ανοίξτε το "Κινητές συνδέσεις", 
κάντε διπλό στις πιο πάνω ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο 
"Επιλογή δικτύων" και δείτε αν είναι δυνατή η σύνδεση με 
κάποιο από τα δίκτυα που περιλαμβάνονται στη λίστα

–  Επικοινωνήστε µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και 
βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η περιαγωγή για το 
λογαριασμό σας

–  Αν δεν είναι δίκτυο Vodafone ή συνεργαζόμενο δίκτυο, 
(Windows) επιλέξτε ένα διαφορετικό δίκτυο από το 
"Προβολή/ Διαθέσιμες κινητές συνδέσεις". (Mac) Επιλέξτε 
"Συνδέσεις", ανοίξτε το "Κινητές συνδέσεις", κάντε διπλό στις 
πιο πάνω ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο "Επιλογή δικτύων" και 
δείτε αν είναι δυνατή η σύνδεση με κάποιο από τα δίκτυα που 
περιλαμβάνονται στη λίστα.

Αν η σύνδεση συνεχίζει να εναλλάσσεται μεταξύ GPRS και 3G
–  (Windows) Κάντε κλικ στο "Διαχείριση συσκευών", επιλέξτε 
τη συσκευή σας, κάντε κλικ στο "Επεξεργασία" και στη 
συνέχεια επιλέξτε μια διαφορετική προτίμηση δικτύου στη 
σελίδα της καρτέλας "Προτίμηση Δικτύου", π.χ. "Μόνο 3G"
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–  (Mac) Ανοίξτε το λογισμικό Vodafone Mobile Broadband, κάντε κλικ στο 
"Συσκευές", επιλέξτε τη συσκευή σας και στη συνέχεια επιλέξτε μια 
διαφορετική προτίμηση δικτύου στο πτυσσόμενο μενού, π.χ. "Μόνο 
3G"

–  Όταν αλλάξετε τοποθεσία, επαναφέρετε την κανονική σας προτίμηση.

(Windows) Αν το λογισμικό δεν εγκαθίσταται ή η γραμμή προόδου 
εγκατάστασης συνεχίζει να επαναλαμβάνεται
–  Από το μενού "Έναρξη" των Windows, επιλέξτε Ρυθμίσεις>Πίνακας 
ελέγχου>Σύστημα>Υλικό>Διαχείριση Συσκευών

–  Αναπτύξτε το στοιχείο "Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου"
–  Κάντε δεξί κλικ στο "Συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB" και επιλέξτε 

"Απεγκατάσταση"
–  Αν δεν είναι δυνατή η επαναφόρτωση των συσκευών σας, επιλέξτε 

"Σάρωση για αλλαγές υλικού" από το μενού "Ενέργεια".

Ελέγξτε τις προτιμήσεις ενημέρωσης λογισμικού
–  Ρυθμίστε το λειτουργικό σας σύστημα και τα άλλα προγράμματα 
ώστε να ειδοποιείστε σχετικά µε τις ενημερώσεις λογισμικού, αντί 
να γίνεται αυτόματη λήψη ενημερώσεων – διαφορετικά η κινητή 
σύνδεση ενδέχεται να γίνει πιο αργή ή να υπερβείτε το όριο χρήσης 
δεδομένων.

Ένδειξη χρήσης
–  Το παράθυρο χρήσης εμφανίζει µόνο μια ένδειξη της χρήσης 
δεδομένων σας. Για τον τρέχοντα όγκο των μεταφερόμενων 
δεδοµένων, παρακαλούμε ανατρέξτε στο τιμολόγιό σας.
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Γλωσσάρι

Ενσωματωμένη 
κάρτα δεδομένων

Κάρτα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ενσωματωμένη 
στον υπολογιστή σας. Επιτρέπει συνδέσεις δεδομένων 
στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Κάρτα 
δεδομένων/

USB stick

Συσκευή για υπολογιστή που χρησιμοποιείται για το 
άνοιγμα μιας σύνδεσης δεδοµένων σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας.

EDGE Μια τεχνολογία βελτίωσης στα δίκτυα GPRS (General 
Packet Radio Service-Γενικές υπηρεσίες ραδιοφωνίας 
πακέτων) που προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες, 
ωστόσο όχι τόσο γρήγορες όσο αυτές που παρέχονται 
από τα δίκτυα 3G ή 3G Broadband.

GPRS Ακρωνύμιο του General Packet Radio Service (Γενικές 
υπηρεσίες ραδιοφωνίας πακέτων) που βασίζεται στο 
GSM αλλά επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης 
δεδομένων.

GSM Ακρωνύμιο του Global System for Mobile Communication 
(Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών). Είναι μια 
τυποποιημένη, ανοιχτή, ψηφιακή τεχνολογία κινητής 
τηλεφωνίας.
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3G Άλλη ονομασία για το UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System-Παγκόσμιο σύστημα 
κινητών τηλεπικοινωνιών). Το 3G αντιπροσωπεύει 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς και 
παρέχει υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων.

3G Broadband 
(Ευρυζωνικό 3G)

Αποτελεί εξέλιξη του 3G, προσφέροντας ακόμη 
πιο υψηλές ταχύτητες. Οι συσκευές 3G Broadband 
προσφέρουν ήδη ταχύτητες μέχρι 14,4 megabit ανά 
δευτερόλεπτο.

Περιαγωγή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας 
για συνδέσεις σε οποιοδήποτε άλλο κινητό δίκτυο, στη 
χώρα σας και στο εξωτερικό, που έχει συνάψει σύμβαση 
περιαγωγής με τον πάροχο του δικτύου σας.

SIM Η "Κάρτα Συνδρομητικής Ταυτότητας" (SIM-
Subscriber Identity Module) είναι το µικρό σε µέγεθος 
γραµµατόσηµου τσιπ που έχετε λάβει µαζί µε το 
συµβόλαιο συνδροµητή κινητής τηλεφωνίας. Στη µία 
πλευρά της η κάρτα SIM φέρει χρυσαφί επαφές.
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© Vodafone 2010. Η επωνυμία Vodafone και τα 
λογότυπα Vodafone είναι εμπορικά σήματα του 
Vodafone Group.  Όλα τα ονόματα προϊόντων 
ή οι επωνυμίες εταιρειών που αναφέρονται 
στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά 
σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Κωδικός προϊόντος: 
K4505 VMCLite 9.x 02/10_el_GR

Ο όρος Mobile Broadband καθώς και το γραφικό με τους 
"γλάρους" είναι σήματα κατατεθέντα της GSMC Limited.
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