Connecting a Windows PC
To Verizon Hotspot
توصيل جهاز كمبيوتر يعمل بنظام الويندوز إلى فيريزون هوت سبوت

بدء تشغيل نقطة اتصال فيريزون Verizon Jetpack
 .1قم بتشغيل وحدة نقطة االتصال الالسلكية بالضغط مع االستمرار على زر الطاقة لمدة ثالث ثوان  .سترى بدء شاشة عالمات
إليبسيس .

موقع زر الطاقة و شاشة بدء إليبسيس

 .2بمجرد انتهاء بدء جت تمهيد و االتصال  ،سترى الشاشة التالية :

نقطة االتصال الخاصة بك جاهزة اآلن لقبول اتصاالت الجهاز .
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ربط ويندوز  10إلى فيريزون هوت سبوت
 .1قم بتشغيل مدارس جيفرسون باريش الكمبيوتر المحمول  . 10عندما تظهر شاشة تسجيل ويندوز .اضغط على
الدخول  CTRL-ALT-DEL ،للبدء .

شاشة ويندوز  10سبالش

 .2فى انتباه – مدارس جيفرسون باريش صفحة المستخدمين  ,اقرأ سياسة االستخدام القبول لمدارس جيفرسون باريش ,
ثم انقر فوق الزر " موافق " .

صفحة سياسة االستخدام المقبول
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 .3عند دخول المستخدم  ،أدخل اسم المستخدم و كلمة المرور الصادرة من مدارس جيفرسون باريش فى صفحة التسجيل ,
ثم انقر فوق السهم األيمن لتسجيل الدخول .

Windows Login Page

 .4بعد تسجيل الدخول بنجاح  ،انتقل إلى الجزء السفلي األيمن من الشاشة و انقر فوق الرمز الالسلكي .

الرمز الالسلكى
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 .5عندما تظهر الشبكة اإلنترنيت  ،اختار  Ellipsis Jetpack CD5D .من القائمة و أنقر على زر اإلتصال .
إذا كنت ال ترى في خياراتك جيت باك  ،فتحقق للتأكد من تشغيل جيت باك و يكون مشحون كامال .

إختيار الالسلكى

 .6اكتب كلمة مرور شبكة اإلنترنت واى فاى .
مالحظة  -يمكن الحصول على كلمة المرور هذه بالضغط على الزر األمامي في نقطة االتصال ثالث مرات .
تتكون كلمة المرور من ثمانية أحرف  .اضغط على زر االتصال
.
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 .7إذا تم إدخال المفتاح بشكل صحيح  ،فسترى رسالة مشابهة لما يلي :

الكمبيوتر المحمول الخاص بك متصل اآلن باإلنترنت من خالل Verizon Jetpack
مالحظة  -إيقاف تشغيل جهاز االتصال  -عند االنتهاء من استخدام جهاز االتصال  ،يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط
على الزر األمامي لمدة  4-3ثوان حتى ترى كلمة " الوداع " في الشاشة  .قد يستغرق إيقاف التشغيل بضع ثوان .
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