Pc of laptop met Microsoft Windows?
Zo gaat u heel eenvoudig online!
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Wi-Fi-verbinding maken
Klik in de taakbalk op het
Wi-Fi-symbool .
Klik vervolgens op het ongecodeerde Wi-Fi-netwerk (
de beste signaalsterkte.

Voer de toegangsgegevens van uw location ticket in.
Alternatief kunt u zich gratis op http://www.hotsplots.de
registreren. Met uw persoonlijke account kunt u uw klant- en
gebruiksgegevens, het saldo of facturen bekijken. Bij hotspots
waarvoor betaald moet worden staat links op de inlogpagina
Register & pay online . Bij gratis hotspots staat uitsluitend Free
registration .

) met

Over het algemeen beginnen de Wi-Fi-netwerknamen met het woord
HOTSPLOTS .

Indien nodig laadt u online tegoed naar uw HOTSPLOTS account. Dit is direct mogelijk met creditcard, PayPal en
SOFORT Banking. U kunt het bedrag ook via de bank
overmaken en na de eerste overschrijving is betaling via
automatische incasso mogelijk.

De hotspot-beheerder kan
echter ook een naam naar
keuze (bijv. de hotelnaam)
gebruiken.
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Houdt u er rekening mee, dat bij overschrijvingen de
geldtransfer van uw bankrekening maximaal drie werkdagen
vanaf de afboeking kan duren. De ontvangst van het bedrag
wordt automatisch geregistreerd en uw overgeschreven tegoed
bij HOTSPLOTS wordt vrijgegeven.

Verbinding met HOTSPLOTS maken
Klik in de lijst met
netwerken op de naam van
het netwerk en vervolgens
op de toets Connect.
Bij een succesvolle verbinding verschijnt er
bij het Wi-Fi-symbool een geel uitroepteken
en de mededeling No Internet access.
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De inlogpagina oproepen
Start uw browser en roep een internetpagina op (bijv.
http://www.example.com). U wordt automatisch naar de
HOTSPLOTS-inlogpagina doorgestuurd.
Vanaf Windows 7 verschijnt er een aanwijzing die kan worden
aangeklikt.

In uw browser verschijnt de HOTSPLOTS-inlogpagina.

Inloggen & afrekenen
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Uitloggen
U wordt automatisch uitgelogd wanneer u langer dan 1 0
minuten van het draadloze netwerk bent gescheiden. Dit kan
het geval zijn wanneer u het apparaat uitschakelt of wanneer u
het draadloze bereik verlaat.
Wanneer u zich actief bij de hotspot wilt uitloggen, klikt u in het
popup-venster dat na het inloggen verschijnt op Log out of
hotspot.
Indien uw browser de popup verhindert, kunt u zich via de URL
http://logout.hotsplots.de uitloggen.

Wanneer er geen inlogpagina verschijnt
Klik op de desktop in de
taakbalk met de rechter
muisknop op het Wi-Fisymbool ( ) en klik op
Open
Network
and
Sharing Center.
Klik op de geselecteerde
verbinding (HOTSPLOTS_).
Klik in het dialoogvenster Wireless
Network Connection Status op Properties.
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Na een succesvolle invoer van de
toegangsgegevens (HOTSPLOTS -account
of location ticket) bestaat er een vrije
toegang tot het internet.

hotsplots GmbH
Rotherstraße 22
1 0245 Berlijn

Selecteer het item (TCP/
IPv4) en klik vervolgens op
Properties.
Activeer de opties Obtain IP
address & DNS server
address automatically.

www.hotsplots.de

Smartphone met Apple iOS of android?
Zo gaat u heel eenvoudig online!
..met Apple iOS

..met android

Wi-Fi-verbinding maken

Wi-Fi-verbinding maken

Druk in het Home-venster
op Settings.

Druk in uw Home-venster
op de menu -toets.

Druk vervolgens op Wi-Fi .

Druk
vervolgens
Settings.

Druk op het ongecodeerde
netwerk (zonder slotsymbool ) met de beste
signaalsterkte. Over het
algemeen beginnen de WiFi-netwerknamen met het
woord HOTSPLOTS .

Activeer Wi-Fi in het bereik
Wireless & Networks door
de schuiftoets te activeren.
Druk vervolgens op Wi-Fi .

De hotspot-beheerder kan echter ook een naam naar keuze
(bijv. de hotelnaam) gebruiken.
Wanneer u op HOTSPLOTS
heeft gedrukt, wordt er
verbinding gemaakt.
Bij een succesvolle verbinding verschijnt er een
vinkje naast de netwerknaam.

Verbinding met HOTSPLOTS maken
De HOTSPLOTS-inlogpagina opent zich automatisch.
Voer uw ticketnummer (bijv.
T1 234567) en het bijbehorende wachtwoord in of
logt u zich in met uw
HOTSPLOTS -account.
Indien u nog geen account
bezit, klikt u op de link
registered users voor een
gratis registratie.

Inloggen, uitloggen en afrekening
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Informatie over het in- en uitloggen, de afrekening en de
beschikbare betaalmethoden vindt u op de achterzijde van deze
handleiding onder punt 4 en 5.
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Druk op het ongecodeerde
netwerk (zonder slotsymbool ) met de beste
signaalsterkte. Over het
algemeen beginnen de WiFi-netwerknamen met het
woord HOTSPLOTS .
De hotspot-beheerder kan echter ook een naam naar keuze
(bijv. de hotelnaam) gebruiken.
Wanneer u op HOTSPLOTS
heeft gedrukt, wordt er
verbinding gemaakt.
Wanneer er een verbinding
tot stand is gekomen,
verschijnt er de melding
Connected .

Verbinding met HOTSPLOTS maken
Veeg vanaf boven naar
onderen over het scherm
om meldingen zichtbaar te
maken en druk op de
melding Sign into Wi-Fi
network. De HOTSPLOTSinlogpagina opent automatisch.
Voer uw ticketnummer (bijv.
T1 234567)
en
het
bijbehorende wachtwoord
in of logt u zich in met uw
HOTSPLOTS -account.
Indien u nog geen account
bezit, klikt u op de link
registered users voor een
gratis registratie.

www.hotsplots.de

