
Huawei B525 router 
gyors üzembehelyezési 
útmutató



1. A routerbe való SIM kártyát pattintsd ki a micro méretben!      
Ügyelj arra, hogy ne törd ki a nano SIM méretet! (De ha véletlenül 
ez történik, nyugdtan pattintsd vissza a micro méretű keretbe.)

2. Kapard le a kártya hátulján a PIN kód helyét



3. Vedd le a router alján található fedelet!

4. Helyezd be a SIM kártyát a foglalatba és zárd vissza a fedelet! 



5 a.  Csatlakoztasd a tápkábel vékonyabb végét a routerbe!

5 b.  Csatlakoztasd a tápkábel dobozos végét az elektromos hálózathoz! 



7. Addig tartsd nyomva, amíg az összes lámpa fehéren 
világítani nem kezd. Kivéve a kör alakút, mert az zölden.

6. Ha az eszköz nem kapcsol be magától a csatlakoztatást 
követően, tartsd lenyomva a bekapcsológombot (POWER)  
kb. 3 másodpercig! 



8. Hamarosan kialszanak a fehér ikonok, a zöld kör alakú pedig 
pirosra vált, jelezve, hogy még nem él a Hipernet  kapcsolat.



9. Egy bekapcsolt számítógépen, tableten stb. kattins a WIFI 
jelre! (a. ábra) és válaszd ki a felkínált hálózatok közül router 
nevét! (b. ábra) Ezeket az információkat a router alján lévő 
matricán találod.

10. Kattints a Kapcsolódás/Connect gombra!

11. Add meg a jelszót! (c. ábra) (WIFI KEY: 11 karakter a 
router alján)

a.

b.

c.



12. A számítógépen nyiss meg egy internet böngészőt, és a 
felső címsorba gépeld be a router IP címét: 192.168.8.1

13. A megjelenő oldalon jelentkezz be a router kezelőfelületére!
Felhasználónév/User: admin
Jelszó/Password: admin



14. Pipáld be az „Automatikus frissítés az üresjárati idő-
szakban” lehetőséget és nyomd meg a Tovább gombot!

15. Javasoljuk, hogy változtasd meg a WIFI (WLAN) hálózat 
nevét (innentől ezen a néven tudsz kapcsolódni a WIFI háló-
zatodhoz) és a jelszót és nyomd meg a Tovább gombot! 



16. Ha automatikusan nem jelenik meg a PIN kód 
megadását kérő ablak (lásd 17. pont), kattints  
a Kapcsolat beállítások linkre. 

17. Add meg a SIM kártyához tartozó PIN kódot, majd klikkelj 
az Alkalmaz gombra. Célszerű bejelölve hagyni, hogy többet ne 
kérje a rendszer a PIN-t (ez be van automatikusan pipálva).



18. Jelentkezz be a 15. pontban megújított felhasználónévvel 
és jelszóval. A routeren a lámpa zöldre vált (d., ábra). Ezután 
bármilyen eszközzel fel tudsz csatlakozni a hálózatra az általad 
megadott jelszóval.

+1 tipp A routeren található Reset gomb (e.,) nyomva tartásával 
bármikor visszaállíthatod az eredeti gyári beállításokat.

További információ a router működésével kapcsolatban a do-
bozban szintén megtalálható  B525 LTE CPE Gyorsútmutató 
című füzetben található.

d., e.,


