Vertaling Nederlands – Bulgaars. Dit is de vertaling Bulgaars van “Handleiding hotspot” en bevat identiek dezelfde situatie als
de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele tekst “Handleiding hotspot”.
ИНСТАЛИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНА ВИ КАТО wifi МРЕЖА
Нямате ли вкъщи домашен интернет или wifi? Можете да настроите телефона си като wifi мрежа. Нарича се wifi
хотспот.
С компютър или таблет ще можете да влезете в тази мрежа. Така на компютъра или таблета ще имате достъп до
интернет. Компютърът или таблетът използват мобилните данни на телефонния Ви абонамент.
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ: СВАЛЕТЕ АПЛИКАЦИЯТА НА ВАШИЯ ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИК (PROVIDER)
Най-напред трябва да знаете с колко мобилни данни разполага абонаментът Ви.
За целта свалете апликацията на интернет доставчика си, напр. Telenet, Scarlet, Proximus…
Това се прави по следния начин:
1.

Търсете при апликациите Google Playstore. Изглежда така:

2.

Напишете в полето за търсене името на интернет доставчика си, напр. Telenet, Base, Proximus

3.

Попълнете данните, които иска апликацията. При различните апликации те са различни. Сигурно ще трябва да
попълните и номер на клиента. Него може да намерите на всяка сметка, която получавате от интернет
доставчика си. Има го и в договора Ви.

В апликацията можете да проверите колко мобилни данни сте изразходили до момента. Те се изразходват по-бързо,
ако ги използва и друго устройство. Внимавайте да не надхвърлите лимита си. В апликацията можете да поискате да Ви
изпратят предупреждение, когато мобилните данни са почти на изчерпване.
По време на кризата вследствие на коронавируса много интернет доставчици дават допълнителни мобилни данни.
Проверете на уебстраницата на интернет доставчика си какви промоции предлагат. Можете да го видите и в
апликацията на интернет доставчика.
СЛЕДЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА МОБИЛНИ ДАННИ! АКО НАДХВЪРЛИТЕ ЛИМИТА СИ, ТРЯБВА
ДА ДОПЛАЩАТЕ.
Внимавайте да не изразходите мобилните си данни за 1 седмица. Разпределете мобилните данни, с които
разполагате, за целия месец. Няколко полезни съвета:





Търсете единствено уебстраниците, които наистина са Ви нужни: за домашни работи, изплащане на финансови
помощи, поръчки...
Видео и онлайн игри изразходват твърде много мобилни данни.
Facebook и Instagram изразходват също много.
Видео чат с Whatsapp или Facetime изразходва по-малко отколкото Skype или Facebook Messenger.

СТЪПКА 1: ОТВОРЕТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА ТЕЛЕФОНА СИ

На повечето телефони изглеждат като колелце.
Колелцето ще намерите между апликациите.

СТЪПКА 2: ПОТЪРСЕТЕ ФУНКЦИЯТА WIFI-HOTSPOT (WIFI ХОТСПОТ)
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ВИЖТЕ ДАЛИ ПРИ НАСТРОЙКИТЕ ИМА ПОЛЕ ЗА ТЪРСЕНЕ.
Ще го познаете по увеличителното стъкло. Обикновено е отгоре на екрана.

Напишете ‘Hotspot’ в полето за търсене .

Нямате ли поле за търсене? В такъв случай ще трябва да кликнете няколко пъти повече.
НАМЕРЕТЕ ЕДНА ОТ ТЕЗИ ДУМИ И КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ НЕЯ:






Netwerk (мрежа)
Draadloos (безжичен)
Verbindingen (връзки)
Internet (интернет)
Connectiviteit (свързаност)

Може да кликнете върху една от тези думи или на думи, които приличат на тях:






Tethering (тетъринг)
Hotspot (хотспот)
Wifi-hotspot ( Wifi хотспот)
Draagbare wifi-hotspot (преносим Wifi хотспот)
Persoonlijke hotspot ( личен хотспот)

Продължавайте да кликвате, докато стигнете до екран, където можете да активирате ‘wifi-hotspot’ или ‘tethering’. В
повечето случаи това изглежда като малка релса. Поставете го на ‘aan’ (включено), като плъзнете топчето надясно.

СТЪПКА 3: НАСТРОЙТЕ ХОТСПОТА СИ
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Трябва да направите три неща. Последователността е различна на различните телефони.
ЗАЩИТА
Трябва да защитите хотспота си. В противен случай всеки ще може да използва мобилните Ви данни.
Настройте ‘beveiliging’ на ‘WPA2 PSK’. Настройката обикновено е вече направена.
ПАРОЛА
Задължително е да сложите парола на хотспота си. След това ще трябва да я използвате и на компютъра или таблета си.
Изберете добра парола. Например изречение, което добре можете да запомните.
ИМЕ НА ХОТСПОТА ВИ
Можете сам/а да изберете име на хотспота си. Така лесно ще го откриете отново на компютъра или таблета си.
Можете да запазите и името, което вече е зададено. Това обикновено е моделът на телефона Ви.

СТЪПКА 4: ПОСТАВЕТЕ КОМПЮТЪРА ИЛИ ТАБЛЕТА СИ ОНЛАЙН
Потърсете на компютъра или таблета си ‘beschikbare wifi-netwerken’ („ мрежи на разположение“ ).
На компютър с Windows 10 това става по следния начин:

Натиснете квадратчето долу вдясно
на екрана.
Кликнете върху ‘netwerk’(„мрежа“)
Виждате това 

Потърсете името на хотспота си и кликнете върху него.
Отметнете ‘automatisch verbinding maken’
(„автоматично свързване“)
(кликнете отгоре)
Попълнете паролата, която избрахте преди малко.

СТЪПКА 5: НАПРАВЕТЕ НАСТРОЙКИТЕ ТАКА, ЧЕ ДА РАБОТИТЕ С ЛИМИТ ЗА МОБИЛНИ ДАННИ
На компютъра Ви това става по следния начин:
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Стъпка 1

Стъпка 2
Кликнене върху ‘netwerk-en internetinstellingen’(„настройки за мрежа и интернет“)

1.

Кликнете отново върху квадратчето
долу вдясно на екрана.

2.

След това кликнете на‘netwerk’
(„мрежа“).

Стъпка 3
Виждате това. Кликнете тук:

Стъпка 4
Плъзгате следващия екран надолу, докато видите това:

Kликнете на ‘aan’.

След това кликнете тук.

Стъпка 5

Стъпка 6
Лимитът, който ще настроите, зависи от количеството мобилни дати, с които
разполагате. Вземете половината от мобилните си данни и ги настройте тук.
Кликнете най-напред върху ‘altijd’ (“винаги” )

След това кликнете на ‘Limiet instellen’
(„настройка на лимита“)
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