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 وكلمة المرور Mobile Hotspot (SSID)اسم شبكة 
 

التي ستحتاج إلى االتصال  Wi-Fiهو اسم شبكة  Mobile Hotspot (SSID)اسم شبكة • 

 بها.

( وكلمة المرور SSIDيمكن العثور على اسم شبكة نقطة االتصال المحمولة االفتراضية )• 

عندما تكون الشاشة قيد لفترة وجيزة على زر الطاقة / القائمة  فقطاضغط على شاشة الجهاز. 

 .التشغيل

 •SSID " االفتراضي هوFranklinT9  أرقام من  4+ آخرIMEI وكلمة مرور "Wi-Fi 

كلمة مرور عشوائية. يرجى العثور على كلمة المرور على شاشة عرض االفتراضية هي 

  الجهاز.

 

 تشغيل / ايقاف

  

 غليشت

ثواٍن. سيضيء  3اضغط على زر الطاقة / القائمة على نقطة اتصال الهاتف المحمول لمدة . 1

 وسيتم تشغيل شاشة العرض. LEDمؤشر 

 والواي فاي ، واحًدا تلو اآلخر. انتظر حتى تظهر مؤشرات الشبكة. 2

 .Wi-Fiباللون األزرق ، يتم تمكين اتصال  Wi-Fiعندما تضيء أيقونات الشبكة و . 3

 

 ايقاف

اضغط على زر الطاقة / القائمة على نقطة اتصال الهاتف المحمول حتى تظهر رسالة . 1

"Goodbye على شاشة العرض. سيتم أيًضا إيقاف تشغيل ضوء مؤشر "LED. 

 .Wi-Fiتم تعطيل اتصاالت الشبكة و . 2
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 Mobile HotSpotاتصل بـ 

للوصول إلى اإلنترنت ،  Mobile Hotspotبنقطة  Wi-Fiلتوصيل جهازك المزود بتقنية 

 اتبع الخطوات التالية:

  

 تأكد من تشغيل نقطة اتصال الهاتف المحمول.. 1

 .Wi-Fi (SSID)حدد اسم شبكة . 2

وكلمة المرور على شاشة العرض. فقط  Wi-Fiشبكة يمكن العثور على اسم . 1

 اضغط على زر الطاقة / القائمة لفترة وجيزة عندما تكون الشاشة قيد التشغيل.

 •SSID " االفتراضي هوFranklinT9  أرقام من  4+ آخرIMEI." 

البطارية ، أو على  تحتلى الجزء الخلفي من الجهاز ، ع IMEIيمكن العثور على • 

 الصندوق الذي جاء فيه.

. كلمة المرور االفتراضية هي كلمة مرور عشوائية ويمكن Wi-Fiأدخل كلمة مرور . 3

لفترة وجيزة على زر الطاقة / القائمة  فقطاضغط العثور عليها على شاشة عرض الجهاز. 

 .ون الشاشة قيد التشغيلعندما تك

 

 

 


