راٌّوای استفادُ از ایٌترًت  Wi-Fiهاکس ًت

استفادُ از دٍ دستگاُ :
تزای استفاده اینتزنت در دو دستگاه ( تصورت غیز هوشهاى ) تایذ اس یکی اس دستگاه ها  logoutکزده و در
دستگاه هورد استفاده  loginکنیذ که تصورت سیز انجام هیپذیزد :
) (Aبرای خارج شذى از سیستن ارتباطی  ,عبارت  wifi.maxnet.irرا در هرٍرگر ٍارد کردُ ٍ خرٍج را اًتخاب
ًواییذ

) (Bبرای الگیي کردى بِ صفحِ یَزر پسَرد  ,عبارت  wifi.maxnet.ir/loginدر صفحِ هرٍرگر ٍارد کٌیذ

.

هشاّذُ حجن باقی هاًذُ :
( )1در هزورگز خود آدرس user.maxnet.irرا وارد کنیذ
( )2در صفحه پیص رو نام کارتزی و رهش عثور خودرا وارد کزده و "ورود ته حساب" را انتخاب کنیذ

در ایي صفحِ هی تَاًیذ اطالعات هربَط بِ حساب کاربری خَد را تواشا کٌیذ ٍ ّوچٌیي اقذام بِ
خریذاری حجن ًواییذ

خریذاری حجن :
تزای خزیذ حجن هزاحل سیز را طی کنیذ :
( )1در هزورگز خود آدرس user.maxnet.irرا وارد کنیذ
( )2در صفحه پیص رو نام کارتزی و رهش عثور خودرا وارد کزده و "ورود ته حساب" را انتخاب کنیذ

( )3بعذ از باز شذى صفحِ جذیذ گسیٌِ ی خریذ ترافیک حجوی را اًتخاب کٌیذ

( )4زهاى ٍ حجن خَد را اًتخاب کردُ ٍ هبلغ ًوایش دادُ شذُ در قسوت فاکتَر را از طریق درگاُ
باًکی سایت پرداخت کٌیذ

بِ اتوام رسیذى سریع حجن :
بِ اتوام رسیذى حجن بذٍى استفادُ هستقین هی تَاًذ بِ چٌذیي دلیل باشذ :
( )1فعال تودى تک آج گیزی گوضی هوتایل تصورت اتوهاتیک
( )2فعال تودى آپذیت سیستن عاهل گوضی و یا لة تاب تصورت اتوهاتیک
( )3فعال تودى آپذیت نزم افشار های هوتایل تصورت اتوهاتیک
( )4وجود تزخی اس ویزوس ها و ...

قطع ٍ ٍصلی برخی از گَشی ّای ساهسًَگ)(J7
تزای حل کزدى قطع و وصلی دائوی گوضی خود هزاحل سیز را طی کنیذ :
( )1ضواره گیزی *#1111# :
( )2در قسوت تاالی سوت راست صفحه  ...را تشنیذ و گشینه wifiرا انتخاب کنیذ

( )3در صفحه تاس ضذه  Wifi power save Modeرا خاهوش کنیذ.

• در صَرت برٍز ّرگًَِ هشکل شوا هی تَاًیذ با پشتیباًی  24ساعتِ شرکت هاکس ًت تواس
حاصل ًواییذ .شوارُ تواس شرکت هاکس ًت 4141 :

