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Περιγραφή Εγκατάστασης πλήρους έκδοσης (1) 
•   Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της πλήρους έκδοσης πρέπει να 
αποφεύγεται η σύνδεση του VMB USB Stick στον ΗΥ μέχρι να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. 
• Κατεβάζουμε  την τελευταία έκδοση της εφαρμογής από τη σελίδα 

http://www.cytamobile-vodafone.com/Default.aspx?ID=361  
• Αποθηκεύουμε το συμπιεσμένο αρχείο (Zip file) στον ΗΥ, κατά προτίμηση 

στην ‘Επιφάνεια εργασίας’ (Desktop) και το αποσυμπιέζουμε (unzip). 
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Περιγραφή Εγκατάστασης πλήρους έκδοσης (2) 
• Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο setup_vmb.exe. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Επιλέγουμε γλώσσα εγκατάστασης και περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η 

αυτόματη διαδικασία ελέγχου εγκατάστασης 
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Περιγραφή Εγκατάστασης πλήρους έκδοσης (3) 
Ακολούθως επιλέγουμε τον πάροχο της υπηρεσίας (Cytamobile-Vodafone) 

   και κάνουμε κλικ στο Επόμενο  
 

Ενεργοποίηση αναφορών  Πλήρης εγκατάσταση 
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Περιγραφή Εγκατάστασης πλήρους έκδοσης (4) 

Περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτόματη διαδικασία 
εγκατάστασης. Ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά. 

Κλικ στην Εγκατάσταση 
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Περιγραφή Εγκατάστασης πλήρους έκδοσης (5) 

1. Η εφαρμογή ξεκινά αυτόματα 2. Αποδοχή των όρων Άδειας χρήσης 

3. Επιλογή τύπου λογαριασμού 4. Σύνδεση συσκευής VMB στον ΗΥ 
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Περιγραφή Εγκατάστασης πλήρους έκδοσης (6) 
5. Φόρτωση οδηγών (drivers) συσκευής 6. Εισαγωγή κωδικού PIN κάρτας SIM 

7. Σύνδεση στο δίκτυο της  
Cytamobile-Vodafone 
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Διαχείριση ρυθμίσεων εφαρμογής (1) 

για να εμφανιστούν οι επιλογές του πλήρους 
μενού της εφαρμογής 

Κάνουμε κλικ στην επιλογή ‘Για προχωρημένους’, 



Mobile Broadband 9 Μάρτιος 2013 

Ρυθμίσεις για προστασία από Bill Shock 
Επιλογή ενημερώσεων Λειτουργικού Συστήματος ΗΥ 
• Απενεργοποίηση ‘Αυτόματων Ενημερώσεων’  
   (turn off ‘Automatic Updates’) 

Είναι πολύ πιθανόν άλλα προγράμματα εκτός του Λειτουργικού Συστήματος να επιχειρούν την αυτόματη 
ανανέωσή τους μέσω του Internet και κατ’ επέκταση μέσω της εφαρμογής Vodafone Mobile Broadband 
Επιλογή για αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού συναντούμε μεταξύ άλλων σε: 
• Προγράμματα προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό (antivirus, antispyware, antimalware κλπ) 
• Java, Flash Player κλπ 
• Διάφορα Media Players 
Η ενημέρωση των προγραμμάτων / λειτουργικού συστήματος πρέπει να γίνεται μέσω δικτύου σταθερής 
τηλεφωνίας, με πρόσβαση στο Internet. 
  


