
Plume’i rakenduse allalaadimine 
ja superpodide ühendamine

1. Laadi alla Plume’i 
rakendus HomePass

2. Kui rakendus on nutiseadmesse alla 
laetud,  järgneb konto seadistamine

3. Plume SuperPod ja 4G 
ruuteri ühendamine
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Esmalt vali ’’Set 
up HomePass’’.

Ühenda Super-
Pod modemi 
või ruuteriga, 
kasutades 
kaasa tulevat 
tavalist võr-
gukaablit (4G 
ruuteri komp- 
lektis).

Ühenda Tele2 
Plume SuperPod 
vooluvõrku.

Seejärel tee 
SuperPodiga 
ühendatud 
modemile või 
ruuterile taas-
käivitus.

Lisa kontole oma 
täisnimi ning profiili-

pilt ja vali ’’Next’’.

Sisesta oma Tele2’le 
edastatud e-mail ”Your 

e-mail“ ja loo parool 
ning vajuta „Next”.

Sinu sisestatud e-maili 
peale tuleb tuvastamise 
e-mail “Verify” ning kin-

nita enda e-maili.
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 4. Plume SuperPod ja Homepass 
ühendamine ning Wifi võrgu loomine

6. Soovitame välja lülitada 4G 
ruuteri Wifi

5. Ühenda end 
uue Wifi võrguga 
ja oled edukalt 
jõudnud Plume 
HomePass 
töölauale

Ühenda Plume SuperPod Homepass 
rakendusega, hoides telefoni Podi 

läheduses ja vali ’’Next’’.
NB! Telefoni Bluetooth funktsioon 

peab olema sisse lülitatud!

Plume HomePass 
rakenduse menüüs 
saad:
• Juhtida ja hallata oma koduvõrku.
• Jagada näiteks külalistele ajutisi Wifi 
paroole.
• Seadistada erinevaid piiranguid ini-
meste ja seadmete tasemel.
• Vaadata ülevaadet kuidas Plume sind 
kaitseb.

1. Ühenda oma arvuti/telefoni Huawei 4G ruuteri Wifi 
võrguga. Võrku registreerimise jaoks leiad andmed 
ruuteri all olevalt kleebiselt. Veendu, et arvuti/telefon 
oleks ühendatud 4G ruuteri Wifi võrguga.

2. Ava arvutis/telefonis veebibrauser ja kirjuta aadres-
sireale ruuteri kleebisel olev IP aadress (tavaliselt 
192.168.1.1 ja soovitame eelnevalt ruuterilt vastavust 
kontrollida).

3. Olles ruuteri lehel on vaja valida ülemisest menüüvali-
kust „My Wifi“ ja sealt lülitada välja Wifi.

Kui rakendus on tuvastanud 
ära Podi, pakub rakendus 
ühendust 4G ruuteriga ja 

vajuta ’’Next’’.

Seadista oma Wifi võrgu nimi 
ja parool. Kui see on tehtud 

vali uuesti „Next“.
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Parimaks teenuse 
kogemuseks ühenda kõik 
oma kodused nutiseadmed 
uude Plume WiFi võrku.


