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Tillykke med din nye VX 680 WiFi terminal
Opsætning af WLAN/WiFi
For at din terminal kan komme til at kommunikere med dit netværk, skal der indtastes
WLAN/WiFi informationer i terminalen. Følg vejledningen herunder.
1: Genstart terminalen ved at holde den røde knap nede i 10 sekunder (terminalen må ikke
være placeret i opladeren).
2: Start terminalen igen ved at holde den grønne knap nede i 10 sekunder.
3: Tryk Point logo i display + tast 6 + 3 +1.
4: Vælg Access Point – tast 1. Terminalen vil nu scanne synlige netværk, der understøttes af
terminalen.
5: Vælg det relevante netværk.
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6: Tast herefter WLAN nøglen (netværkskoden).
Du skal taste på tallet svarende til det bogstav, der skal benyttes. Man kan skifte
mellem store og små bogstaver i højre side af displayet. På funktionstasten i
venstre side kan du skifte mellem bogstaver og tal. Når koden er tastet færdig,
skal du godkende ved at trykke på den grønne tast.

7: Derefter returneres der til hovedskærmen ved at taste på den røde tast 2 gange.
8: Genstart terminalen ved at trykke på Point logoet + 4+5
9: Terminalen viser nu et signal øverst til venstre
Vidste du at...



Netværket skal understøtte WiFi standarden 802.11 b/g og wpa2 aes, før det vises på
scanningslisten.
Når opsætningen er overstået, kan du printe et udskrift af den indtastede opsætning, ved at
trykke på Point logo + 6 +3 + 4 + password til terminalen.
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