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Thiết Lập Phát Sóng Của Bạn
Mở máy compter

1. Trên máy vi tính hoặc thiết bị nối kết Wi-Fi, tìm kiếm mạng lưới Wi-Fi có sẵn và chọn mạng lưới tên
(Franklin T9 ####, những số này là 4 số sau cùng của IMEI) nằm ở bên trong phía sau bảng điều khiển
phát sóng di động của bạn.
• Từ một cửa sổ của máy vi tính (From a Windows PC):
1. Nhấp vào chuột trái nhằm kết nối mạng không dây trên thanh tác vụ để duyệt xét các
mạng khả dụng.
2. Chọn SSID trong danh sách mạng lưới có sẵn.
• Từ một máy vi tính Mac:
1. Chọn Hệ Thống Thích Hợp (System Preferences) > Network > Airport.
2. Bấm Advanced để chọn SSID từ một danh sách mạng lưới có sẵn.
3. Chọn SSID từ một danh sách mạng lưới có sẵn.
• Từ một thiết bị iOS:
1. Bấm vào Settings > Wi-Fi.
2. Chọn SSID từ mạng lưới có sẵn.
• Từ một thiết bị Android:
1. Bấm vào Settings > Wi-Fi settings.
2. Chọn SSID từ mạng lưới có sẵn .
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T-Mobile (với cửa sổ LCD ) Model T9
•
•

•
•
•
•

•

Vấn đề mật khẩu. Nếu có một giấy nhãn dán ( sticker) ở phía dưới và bạn không thể nhận được mật khẩu để
làm việc, chuyển đổi qua màn hình LCD để thấy mật khẩu ( password).
Nếu bạn không thể nhận được chromebook/laptop để nhận biết mật khẩu đã biểu lộ trên màn hình LCD, Đặt lại
thiết bị về trạng thái ban đầu. Kéo nắp pin ( battery cover off) ra và có một nút cài đặt lại. Mở thiết bị ( cắm vào
nếu pin không sạc ) nhấn và giữ nút cài đặt lại cho tới khi màn hình LCD biểu thị thiết bị đang nghỉ ngơi. Mật
khẩu có thể được thay đổi. Mật khẩu này sẽ thể hiện trên màn hình khi bạn chuyển đổi.
Sự kết nối không liên tục. Thử di động thiết bị để được một vị trí “outside viewing” tốt hơn. Nếu bạn có thể nhìn
thấy tháp nhỏ gần nhất ,đó là nơi bạn cần đặt Phát Sóng quay vào hướng đó.
Vấn đề kết nối ngẫu nhiên
o Thử kéo pin (khởi động nguội ) và bật lại
Đèn xanh (green) nhấp nháy
o Pin đang sạc
Lời chào mừng xuất hiện khi điểm phát sóng khởi động và kết nối
o Màn hình LCD trên cùng
Các thanh tín hiệu 1 – 5 (tốt nhất )
LTE
(Tốt nhất )
Mũi tên chỉ Lên / Xuống
Dữ kiện chuyển đổi giữa phát sóng và chromebook
Pin
Sạc và / hoặc mức độ pin
o Màn hình sử dụng dữ kiện
Chu Kỳ Kết Thúc, đây sẽ là ngày mà bạn sẽ có dữ kiện được đổi mới của bạn.
Cửa sổ thanh dữ liệu ( Data bar window) sẽ thể hiện trống rỗng nếu dữ liệu không được sử dụng
, nó sẽ đầy nếu được sử dụng. Nó cũng có một mã số ###.#/20GB. Số đầu tiên là bao nhiêu bạn
đã sử dụng và số sau cùng là bao nhiêu bạn được ủy quyền.
o Tên Wifi
Franklin T9 ####
Mã số (Password)
Mẫu tự và số hỗn hợp gồm 8 thể loại (characters)
o Truy cập mạng vào thiết bị
Nút nguồn điện , pin ( power button)
o Bấm và nhấn 3 giây để mở
o Bấm và nhấn 3 giây để tắt
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