
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
ROUTERA

ZAWARTOŚĆ XOXO WIFI

Etui podróżne Ładowarka podróżna

Koperta do zwrotu XOXOKabel USB-C

OPIS URZĄDZENIA

1. Dioda LED WiFi.

2. Dioda LED baterii.

3. Dioda LED sygnału.

4. Siła sygnału/baterii.

5. Wejście karty SIM.

6. Przycisk włączania.

7. Przycisk twardego resetu.

8. Port ładowania USB-C.

Kabel USB-C Status Stan routera

Dioda LED WiFi Włączona

Wyłączona

Router jest gotowy 
do połączenia z Internetem

Dioda LED Baterii Włączona Pojemność baterii pokazywana
jest poprzez diody LED: 

im więcej kresek baterii się świeci, 
tym lepiej naładowana 

Dioda LED sygnału Włączona Jakość sygnału przedstawiona
 jest za pomocą diody LED: 
im więcej kresek się świeci, 

tym lepszy sygnał

Brak połączenia z Internetem

Migająca Szukanie operatora
i łączenie z siecią

Migająca Brak usługi/Brak zasięgu

Migająca Ładowanie

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

1. Przytrzymaj przez chwilę przycisk włączania.

2. Po około minucie lampka w kształcie WiFi powinna 

przestać migać. W przeciągu kilku minut XOXO WiFi 

uzyska połączenie z siecią.

3. Po ponownym kliknięciu przycisku z boku, można

sprawdzić zasięg, stan baterii urządzenia dzięki ilości

świecących lampek.

SPAROWANIE XOXO WIFI

Uwaga! W przypadku braku dostępu do sieci, pamiętaj by urządzenie 
pozostało włączone i skontaktuj się z naszym działem wsparcia 
technicznego SMS-em, mailowo lub telefonicznie. Brak przekazania 
informacji o awarii skutkuje nieuznaniem reklamacji. Urządzenie jest 
aktywne tylko na wybrany w zamówieniu kierunek, w wybranym 
okresie. XOXO WiFi nie działa na terenie Polski. 

Podłącz 
aż do

urządzeń
10

Aby połączyć się z siecią, wejdź w ustawienia WiFi swojego urządzenia 
i znajdź nazwę routera.

Wpisz hasło, które umieszczone jest z tyłu 
urządzenia, a XOXO WiFi automatycznie połączy 
Cię z Internetem lub zeskanuj kod QR.

Aby sprawdzić aktualne zużycie danych, 
włącz router i wpisz w wyszukiwarkę 192.168.43.1.

W czasie korzystania z XOXO WiFi zalecamy wyłączenie zbędnych 
aplikacji i programów wykorzystujących dane na urządzeniu.

Informacja: Pakiety danych restartują się codziennie o północy czasu 
londyńskiego (UTC+00:00).

ŁADOWANIE XOXO WIFI

Użyj przenośnej ładowarki wraz z kablem USB-C, 
by naładować XOXO WiFi.

Ze względu na wymagania dotyczące transportu baterii 
jonowo-litowych, bateria jest naładowana w 70-80%.

Bateria wytrzymuje do 13 godzin używania i zależna jest 
od jakości zasięgu. Im gorszy zasięg, tym krócej urządzenie 
będzie działać

Bateria naładuje się w ok. 4 godziny. Podczas ładowania 
urządzenia, ikona baterii powinna migać.

Uwaga! Ładowarka turystyczna nie zmienia napięcia z 220 V na 110 V. 
Ładowanie nią nieprzystosowanych urządzeń, może spowodować 
uszkodzenia. Przed podłączeniem innych urządzeń do travel adaptera, 
potwierdź zgodność napięcia ładowania.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYNAJMU POTRZEBNE INFORMACJE

Wyślij wiadomość na adres support@xoxowifi.com 

z następującymi informacjami:

• imię i nazwisko; 

• data przedłużenia najmu lub wielkość pakietu danych, 

jaki chcesz ustawić na urządzeniu;

• numer urządzenia IMEI: 123456789123456 (przykład).

Na adres mailowy przyślemy 
link do płatności.

Mamy 24 godziny na zmianę pakietu, jednakże 
zwykle trwa to do kilku godzin.

Pakiety dostępu do danych można powiększyć 
nawet podczas podróży. Skontaktuj się z nami, 
jeśli chcesz za dopłatą powiększyć pakiet do 1, 2, 
5 GB dziennie lub dla niektórych krajów Unlimited.

ZWROT XOXO WIFI

Zwrot urządzenia w terminie jest bardzo ważny dla innych klientów 
naszej firmy. Jeśli zwrot przesyłki nastąpi później niż po 3 dniach 
od okresu zakończenia wynajmu, możemy naliczyć dodatkowe 
opłaty za każdy dzień do momentu otrzymania sprzętu.

1. Zapakuj XOXO WiFi oraz dodatkowe akcesoria do etui 

a następnie całość włóż do koperty zwrotnej.

2. Zwróć XOXO WiFi za pomocą opcji, która została 

wybrana podczas zamówienia (szczegóły prześlemy także 

drogą mailową). Adres zwrotu wskazany jest na kopercie 

zwrotnej dołączonej do opakowania.

Uwaga! Przed zwrotem XOXO WiFi bardzo prosimy o naładowanie 
routera. Z góry dziękujemy!

Wszystkie niezbędne informacje 
o XOXO WiFi znajdziesz pod adresem 
x o x o w i f i . c o m / p l / f a q . h t m l

MASZ PYTANIA?
NASZ ZESPÓŁ

SŁUŻY POMOCĄ 24/7

STRONAFACEBOOK

E-mail: support@xoxowifi.com
WhatsApp: +48 605 627 888
WeChat: +48 605 627 888

Tel: +48 42 30 77 400
FB: facebook.com/xoxowifi

Strona: xoxowifi.com


