
 ZTE  جھاز ربط نقاط االتصال النشطة             

 ZTE  إعداد  جھاز ربط نقاط االتصال النشطة             

تتم خدمة  جھاز ربط  نقاط االتصال النشطة  ZTE  التي تم توفیرھا في مجموعتك من خالل سبرینت لالتصاالت 

 ZTE  تعلیمات جھاز ربط  نقاط االتصال النشطة             

1. قم بتوصیل سلك الطاقة بالجھاز وتوصیلھ بالمأخذ.



2. لتشغیل نقطة االتصال اضغط مع االستمرار على زر الطاقة (# 7 في الرسم التوضیحي أدناه).

3. بمجرد تشغیل الجھاز ، سترى نقاط سبرنت النشطة "Sprint Hotspot" على الشاشة.

4. للعثور على كلمة المرور الخاصة بنقطة االتصال ، اضغط على زر الوظیفة مرتین. (الزر رقم 6 في الرسم البیاني 
أعاله). سینقلك ھذا إلى القائمة.

5.ثم انتقل الي  وقم باختیار "معلومات الجھاز" بالضغط على زر الوظیفة (# 6).

6. عند إبراز "معلومات الجھاز" ، اضغط على زر الطاقة (# 7) للدخول.

7. سیؤدي ذلك إلى إظھار معلومات نقطة االتصال. السطر األول على الشاشة ھو اسم إشارة WIFI من نقطة االتصال 
الخاصة بك. سترى أیضا كلمة المرور.

8. إذا كنت تقوم بإعداد جھاز كروم بوك  للمرة األولى ، فانتقل إلى تعلیمات إعداد كروم بوك  اآلن وسیطلب منك كروم 
بوك معلومات النقاط النشطة للواي فاي  أثناء اإلعداد.

9. عند االنتھاء من استخدام نقطة االتصال ، یمكنك إیقاف تشغیل نقطة االتصال بالضغط مع االستمرار على زر الطاقة 
.(7 #)

إذا تمت اإلعدادات األولیة لجھاز  كروم بوك بنجاح ، فتابع إلى الصفحة التالیة للحصول على إرشادات حول كیفیة 
توصیل جھاز كروم بوك.

  زر التشغیل

زر الوظیفة

مكان وضع شریحة نونو

شاشة 
LCD

الایر خارجي

فجوة إعادة ضبط

قابس الشحن وذاكرة 
مصغرة



10. إذا تم إعداد جھاز كروم بوك بالفعل ، فانتقل إلى إعداد الواي فاي على جھاز كروم بوك . للوصول إلى ھناك ، 
انتقل إلى الزاویة الیمنى السفلیة من الشاشة.

11. Click on the Wifi button to open the Wifi settings.

12. تأكد من تشغیل نقطة االتصال لدیك.



15. بمجرد اتصال كروم بوك بشبكة الواي فاي ، سترى أنھ 
مؤكد في لوحة اإلعدادات.

13. سترى جمیع إشارات الواي فاي الموجودة في النطاق مدرجة ھنا. 
ابحث عن إشارة الواي فاي من نقطة االتصال الخاصة بك وانقر علیھا.

14. ستظھر نافذة. اكتب واي فاي
كلمة المرور الخاصة بنقطة االتصال الخاصة بك وانقر فوق التالي

.

  تھانینا!!! أنت اآلن جاھز الستخدام جھاز كروم بوك


