Connecting a Windows PC
To Verizon Hotspot
ĐANG KẾT NỐI VỚI WINDOWS PC ĐẾN VERIZON HOTPOT

Bắt đầu the Verizon Jetpack Hotspot
1. Bật thiết bị the Wireless Hotspot bằng cách nhấn và giữ nút nguồn trong ba giây. Quý vị
sẽ thấy màn hình Dấu ba chấm khởi động Ellipsis.

Vị trí của nút Power và màn hình khởi động Dấu ba chấm

2. Sau khi Jetpack hoàn tất khởi động và kết nối, quý vị sẽ thấy màn hình sau:

Điểm hotspot của quý vị hiện đã sẵn sàng chấp nhận các kết nối thiết bị
1.

Kết nối Windows 10 với Verizon Jetpack Hotspot

2. Bật Máy tính xách tay JPS Windows 10. Khi màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy
nhấn CTRL-ALT-DEL để bắt đầu.
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Windows 10 Splash Screen

3. Trên trang Chú ý - Người dùng của Trường học quận Jefferson, hãy đọc chính sách Sử dụng
được chấp nhận của Trường học quậnJefferson, rồi bấm vào nút OK.
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3. Tại trang Đăng nhập Người dùng, nhập tên người dùng và mật khẩu do JPSCHOOLS cấp của
quý vị, sau đó nhấp vào mũi tên bên phải để đăng nhập.
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Windows Login Page

3. Sau khi đăng nhập thành công, hãy chuyển đến dưới cùng bên phải của màn hình và nhấp
vào biểu tượng không dây.

Wireless Symbol

3. Khi cửa sổ bật lên mạng xuất hiện, chọn Ellipsis Jetpack CD5D từ danh sách và nhấp vào nút
Kết nối. Nếu quý vị không thấy Jetpack trong các tùy chọn của mình, hãy kiểm tra để đảm bảo
Jetpack đã được bật và đã được sạc đầy.
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Wireless Selection

3. Nhập mật khẩu mạng Internet (Wi-Fi). LƯU Ý - Có thể lấy mật khẩu này bằng cách nhấn ba lần
vào nút phía trước trên điểm phát sóng. Mật khẩu sẽ có độ dài tám ký tự. Nhấn nút Kết nối.

3. Nếu khóa được nhập chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo tương tự như sau:
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Máy tính xách tay của quý vị hiện đã được kết nối với Internet thông qua Verizon Jetpack
LƯU Ý - Tắt điểm phát sóng - Khi quý vị hoàn tất việc sử dụng điểm phát sóng, quý vị có thể tắt
điểm phát sóng bằng cách giữ nút phía trước trong 3-4 giây cho đến khi quý vị nhìn thấy từ
GOODBYE trên màn hình. Có thể mất vài giây để tắt nguồn.
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