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1. A DIGI Net Mobile alkalmazás elindulása után előfordulhat, hogy feloldó kódot kér, amit a 1272-es telefonszámunkon kérünk, hogy jelezze (ez utólagosan
kerül megküldésre, billentyűzze be a
fehér négyzetbe a kapott kódot, majd
ezt követően tudja folytatni a program
használatát).

2. Az alkalmazás a kód begépelése
után elindul.

3. Amennyiben román nyelven indult
el a program, a következő módon tudja
angol nyelvűre átállítani azt: Kattintson az Instruemnte-re, majd a Limba
gomra és ott válassza ki az English-t.
Ezután angol nyelven látja az alkalmazást

OSX

6. Kattintson a connect gombra, ezután a Digi Net Mobile felcsatlakozik az
internetre, használatra kész.
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4. Az internetre való csatlakozáshoz
szükséges egy ún. APN beállítása,
amit a következő módon tud megtenni: Kattintson a felső menüsorban a
Tools, majd az Options gombra, majd
válassza ki a Profile Managementet. A
New gombra kattintás után a megjelenő ablak második sorában megtalálja
az APN-t.

5. A Profile Name-nek bármit megadhat. Válassza ki a Static opciót, majd
az APN: után billentyűzze be a digi
szót. (Megjegyzés: Access number
szám maradjon: *99#, User name,
Password mezők üresek, Authentication Protocol Settings-nél a CHAP opciót válassza) Ezután kattintson az OK
gombra.
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