WIFI NETWERK CONFIGUREREN
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Check of of de scanner verbinding heeft met het WIFI netwerk door op WIFI icoon te klikken, er
verschijnt informatie. Is dit leeg dan is er geen verbinding. Vervolg met onderstaande stappen.
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Klik op Menu en daarna op exit, er volgt een menu van Mobicontrol. Geef de pincode 6961 in en druk
daarna op OK.
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U komt in het hoofdmenu van Windows mobile terecht, klik boven in op het WIFI netwerk er verschijnt
een balk met een aantal opties. Klik op het icoon van het mobiele apparaat.
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U komt in het menu van connectivity terrecht, klik op Wireless center, zodra u in het Wireless center zit
klik op het WIFI icoon om de WIFI adapter aan te zetten, Als deze al aanstaat is dit niet nodig om het
WIFI netwerk verder te configureren klik op menu
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Klik op WIFI settings, u komt in het menu van Intermec settings terrecht, Security choice moet altijd op
Funk Security staan, indien deze op Microsoft staat deze wijzingen, klik op Security choice en verander
van Microsoft security naar Funk security. Klik op Funck security om WIFI netwerk te configureren.
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Het actieve profiel wat gekozen is kan alleen gewijzigd worden en is dan ook dik gedrukt. Om het
netwerk te configureren kies profiel scroll naar beneden tot u het veld SSID tegenkomt. Vul hierin uw
SSID gegevens in.
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Scroll naar beneden en selecteer bij Association, WPA 2, scroll verder naar beneden tot u bij Pre-Shared
Key komt, vul hier uw wachtwoord van het netwerk in, klik vervolgens op OK
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Klik op OK om de gemaakte instellingen op te slaan, klik daarna weer op OK om terug te keren naar het
hoofdmenu.
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U komt weer in het hoofdmenu van Windows terecht, klik op internet bol rechtsonder, klik vervolgens
op functie Lock device. U komt weer in de APP van Nubes terrecht.
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