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Handleiding Mifi

Huurprijs: € 1,- per dag

Algemeen:
De Mifi set bestaat uit een ZTE router, een 220V- en 12V adapter. De Mifi is ingeladen met de door u bestelde bundel.
Geldigheid beltegoed en SIM kaart:
Zodra uw SIM kaart verbinding maakt met het netwerk is uw bundel actief en geldig voor 30 dagen (1GB), 90 dagen (3GB) of 265
dagen (12GB). Nadat uw geldigheid periode is verlopen kunt u uw account binnen 180 dagen nogmaals opwaarderen. Indien u
binnen deze periode geen beltegoed opwaardeert verliest de SIM kaart zijn geldigheid.
Opwaarderen:
U kunt extra data of belminuten voor de SIM kaart opwaarderen via www.internationalsim.nl/opwaarderen
Aansluiting:
In de camper kunt u de Mifi aansluiten op het 12V circuit van de huishoudaccu of eventueel op de startaccu.
Controleer of de Mifi spanning heeft en de batterij van de Mifi wordt geladen.
Als de batterij van de Mifi opgeladen is kan deze ook enige tijd zonder adapter werken.
Starten:
Schakel de Mifi “AAN” met de startknop en wissel van venster met het “WPS” knopje onder de startknop.
Venster 1) geeft de naam van de Wifi verbinding Elferink-Camper-Services (SSID) weer en het 8-cijferige wachtwoord (WPA2).
Venster 2) geeft de verbruikte data weer.
Venster 3) geeft een QR-code weer waarmee u kunt verbinden met het Wifi netwerk als u een QR scanner heeft.
Om een verbinding tot stand te brengen moet u met het betreffende apparaat zoals smartphone of tablet, het netwerk selecteren
van elferink_camper_services en vervolgens het 8-cijferige wachtwoord invoeren.
Application (App):
Er is een App te downloaden hiermee kan je op de smartphone aflezen wat de status is van de Mifi, zoals welke toestellen zijn
ingeschakeld of wat het verbruik is etc.
Deze app heet ZTELink
Klantenservice:
De Klantenservice is op verschillende manieren bereikbaar:
1. telefonisch via +31 (0)85 016 03 17 (ma . t/m vr. - 10.00 tot 16.00)
2. per email via: support@ams-distribution.com
Wij wensen u veel plezier met de Mifi en bundel!

