Instrukcja połączenia się z siecią WiFi urządzenia MobiReg.
Krok 1. Prosimy kliknąd w
przycisk ustawieo i konfiguracji
(dostępny w prawym dolnym
rogu głównego menu aplikacji).

Krok 2. Prosimy kliknąd w
przycisk „Ustawienia
urządzenia”.

Krok 3. Prosimy kliknąd w
przycisk „Sied bezprzewodowa”.

Krok 4. Na liście powinny
pojawid się wszystkie dostępne
sieci bezprzewodowe.
Wybieramy właściwą (tą do
której chcemy się podłączyd) z
listy.

Krok 5. Jeżeli sied jest
zabezpieczona hasłem, należy
klikną w pole do wpisywania
klucza sieciowego (hasła).

Krok 6. Wpisujemy nazwę klucza
sieciowego (hasła dostępowego
do wybranej sieci).
Następnie klikamy przycisk
„Dalej” znajdujący się w prawym
dolnym rogu.

Krok 7. W tym oknie
potwierdzamy wpisane hasło
klikając przycisk „Zapisz”.

Krok 8. Rozpocznie się proces
podłączania do sieci. Pojawi się
na dole komunikat: „Łączenie z
wybrana siecią…”, a następnie
„Konfiguracja sieci…”.
Jeżeli hasło jest prawidłowe
nastąpi podłączenie do sieci.

Krok 9. Podłączenie do sieci
będzie zasygnalizowane
komunikatem na dole
„Podłączono (z dostępem do
internetu”.
Jeżeli udało się podłączyd bez
dostępu do internetu pojawi się
komunikat: „Podłączono (bez
dostępu do internetu)”
Jeżeli w sieci jest internet należy
kliknąd przycisk „Odśwież” w
prawym dolnym rogu.
Prawidłowe podłączenie będzie
również oznaczone poprzez
zapalenie się zielonego koloru
przy wybranej sieci.
Krok 10. Jeżeli udało się
podłączyd bez dostępu do
internetu pojawi się komunikat:
„Podłączono (bez dostępu do
internetu)”
Jeżeli w sieci jest internet należy
kliknąd przycisk „Odśwież” w
prawym dolnym rogu.
Prawidłowe podłączenie będzie
również oznaczone poprzez
zapalenie się zielonego koloru
przy wybranej sieci.

UWAGA!
Urządzenie powinno wyświetlad
swój „Adres fizyczny:”. Brak tego
adresu może oznaczad
uszkodzoną kartę sieciową. W
takim przypadku prosimy
dokonad zgłoszenia
serwisowego.
Jeżeli nie udaje się podłączyd do
sieci należy sprawdzid
poprawnośd wpisywanego hasła
(z uwzględnieniem dużych liter)
otrzymanego od lokalnego
administratora sieci.

Uwaga. Po ustawieniu dostępu do sieci sprawdź, czy twoja wersja aplikacji nie
wymaga aktualizacji. Informacje o tym jak to zrobid znajdują się w osobnej
instrukcji.

Koniec.
Życzymy miłego użytkowania systemu.

