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Tên Hotspot di động (SSID) và mật khẩu 

Tên mạng Điểm truy cập di động (SSID) là tên của mạng Wi-Fi mà bạn cần kết nối. 

Bạn có thể tìm thấy tên mạng Điểm truy cập di động (SSID) và mật khẩu mặc định trên 
màn hình thiết bị. Chỉ cần nhấn nút Power / Menu ngay khi màn hình bật. 

SSID mặc định là "FranklinT9 + 4 số cuối của IMEI" và mật khẩu Wi-Fi mặc định là mật 
khẩu ngẫu nhiên. Vui lòng tìm mật khẩu trên màn hình hiển thị của thiết bị.  

Bật / tắt  

Bật 

1. Nhấn nút Power / Menu trên điểm phát sóng di động trong 3 giây. Đèn báo LED sẽ 
sáng và màn hình hiển thị sẽ bật. 

2. Đợi Network và Wi-Fi bật lên, từng cái một. 

3. Khi biểu tượng Mạng và Wi-Fi sáng lên màu xanh lam, kết nối Wi-Fi đã được bật.  

Tắt 

1. Nhấn nút Power / Menu trên điểm phát sóng di động cho đến khi thông báo "Tạm 
biệt" xuất hiện trên màn hình hiển thị. Đèn báo LED cũng sẽ tắt. 

2. Kết nối Mạng và Wi-Fi đã bị tắt.  
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Kết nối với di động HotSpot 
Để kết nối thiết bị hỗ trợ Wi-Fi với Điểm truy cập di động của bạn để truy cập internet, 

hãy làm theo các bước sau: 

1. Đảm bảo rằng Điểm truy cập di động của bạn đã được bật. 

2. Chọn Tên mạng Wi-Fi (SSID). 

1. Có thể tìm thấy tên và mật khẩu mạng Wi-Fi trên màn hình hiển thị. Chỉ cần nhấn nút 

nguồn / menu ngay khi màn hình bật. 

• Mặc định là "FranklinT9 + 4 số cuối của IMEI". 

• IMEI có thể được tìm thấy ở mặt sau của thiết bị, dưới pin hoặc trên hộp mà nó đi 

kèm. 

3. Nhập Mật khẩu Wi-Fi. Mật khẩu mặc định là mật khẩu ngẫu nhiên và có thể được tìm 

thấy trên màn hình hiển thị của thiết bị. Chỉ cần nhấn nút Power / Menu ngay khi màn 

hình bật. 


