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نام شبکه انترنت از راه دور یا هات اسپات )اس اس آی دی( 

 و رمز ورود

 .اسم شبکه هات اسپات مبایل نام شبکه وای فای است که باید به آن متصل شوید 
  .نام پیش فرض شبکه هات اسپات )اس اس آی دی( و رمز ورود را میتوان در صفحه نمایش دستگاه دریافت نمود

 روشن است کافی است دکمه پاور یا روشن شدن را فشار دهید.هنگامیکه صفحه نمایش 
 و رمز ورودی پیش آی ام ای آی میباشد آخر  اسم شبکه پیش فرض ) اس اس آی دی(  فرانکلن + چهار عدد .

 فرض وای فای بشکل تصادفی میباشد. لطفا رمز ورود را در صفحه دستگاه پیدا نمایید.

  

 روشن نمودن / خاموش نمودن

 نمودن روشن 

ثانیه در هات اسپات مبایل تان فشار دهید. چراغ ال ای دی روشن شده و صفحه نمایشی  ۳دکمه پاور مینو را برای  .1

 آغاز به کار میکند.
 منتظر بمانید تا نشانگر های شبکه و وای فای یک به یک روشن شوند. .2
 میشود.شبکه و وای فای آبی رنگ میشوند، اتصال وای فای فعال هنگامیکه چراغ  .3

 خاموش نمودن

دکمه پاور مینو را در دستگاه هات اسپات تیلیفون همرا فشار دهید تا پیام خدا حافظی در صفحه نمایشی ظاهر  .1

 گردد. چراغ نشانگر ال ای دی نیز خاموش میگردد.
 اتصال شبکه و وای فای غیر فعال میگردد. .2

 به هات اسپات مبایل وصل شوید

 هات اسپات جهت دسترسی به انترنت نکات ذیل را دنبال نمایید:برای اتصال دستگاه خود به 

 اطمینان حاصل نمایید تا هات اسپات مبایل تان روشن است .1
 نام شبکه وای فای ) اس اس آی دی( را انتخاب نمایید. .2
. هنگامیکه صفحه نمایشی روشن نام شبکه وای فای و رمز ورودی  را میتوان در صفحه نمایشی دریافت نمود .3

 ، دکمه پاور مینو روشن / خاموش را فشار دهید. است
  چهار عدد آخر  آی ام ای آی میباشد. ۹اسم شبکه پیش فرض ) اس اس آی دی(  فرانکلن تی + 
  نمبر را میتوان در پشت دستگاه، زیر باطری و یا در جعبه که در آن قرار را پیدا نمود.آی ام ای آی 

رمز میتواند تصادفی باشد و آنرا در صفحه نمایشی دستگان میتوان پیدا کرد. رمز ورودی وای فای را داخل نمایید.  .4

 هنگامیکه صفحه نمایشی روشن است کافی است دکمه پاور مینو روشن / خاموش را فشار دهید.


