Cài đặt cấu hình thiết bị Hotspot DCPS
Bước 1- Bật thiết bị bằng cách nhấn nút nguồn
ở bên phải của thiết bị.

Bước 2- Tại màn hình chào mừng, dùng ngón
tay để vuốt lên để chuyển đến màn hình tiếp
theo.

Bước 3- Nhấn vào nút “Mobile HotSpot”.

Bước 4- Dùng ngón tay di chuyển vòng tròn
được chỉ bởi mũi tên bên dưới sang bên phải.
Làm như vậy sẽ bật hotspot. Văn bản sẽ thay
đổi từ Tắt thành Bật.
Hãy kiên nhẫn, vì có thể mất vài giây để bật.

Bước 5- Nhấp vào nút Configure Mobile
Hotspot (Cấu hình Điểm truy cập di động) để
tìm mật khẩu mạng. Sau này bạn sẽ sử dụng
mật khẩu này để kết nối máy tính của bạn với
internet.
Dùng ngón tay vuốt màn hình để cuộn màn hình
xuống phía dưới cho đến khi bạn nhìn thấy
Password (Mật khẩu).

Tên mạng (SSID) và mật khẩu mạng cũng có thể
được tìm thấy trên hộp đựng thiết bị.

Bước 6- Bạn đã sẵn sàng để sử dụng thiết bị để
kết nối internet cho máy tính của bạn.

Nếu cần thêm thông tin hay trợ giúp về cách sử
dụng thiết bị hotspot, hãy liên hệ T-mobile tại
1-877-347-2127.

Hãy tiếp tục đọc hướng dẫn cách kết nối với internet
sử dụng thiết bị này
Cách kết nối Internet bằng thiết bị Hotspot của bạn
Bước 1- Nhấp vào biểu tượng Wifi
ở dưới cùng bên phải của màn hình. Tìm tùy chọn DCPS_DL. Chọn
hộp Connect Automatically (Kết nối tự động). Nhấp vào Connect (kết nối).

Bước 2: Nhập Khóa bảo mật mạng và nhấp vào Next (Tiếp theo). Khóa bảo mật mạng là mật khẩu mạng mà
bạn đã tìm thấy ở Bước 5 trong hướng dẫn ở trên.

Step 3- Nhấn nút Yes.

Bước 4- Hãy đợi cho đến khi bạn thấy “Connected, secured” (Đã kết nốt, bảo mật). Nếu không được, làm lại
các Bước 1-3.

Bước 5- Nhấn 2 lần vào Google Chrome để mở ra trang chủ của CLEVER của DCPS.

Bước 6- Đăng nhập vào CLEVER. Nếu cần trợ giúp về thông tin đăng nhập CLEVER của bạn, hãy gửi email tới
DCPS.Clever@k12.dc.gov.

