השאלת מודם אינטרנט סלולרי (נט-סטיק) לתקופת המילואים בחינם**! השירות ניתן רק
לסטודנטים משלמים דמי רווחה !

(השאלת הנט-סטיק נעשה במרכז השירות בבניין מיטשל).

 . 1שולחים מייל עם הפרטים הבאים :שם ,שם משפחה ,ת.ז ,חוג ,טלפון ומייל ,והכי חשוב –
תאריכי המילואים( ,ואישר על זימון מילואים)  -למייל מילואימז miluimz2@gmail.com -
 .2מקבלים מייל חזרה עם התאריכים שאושרו – נא לאשר שקיבלתם

 .3הגעה לאיסוף – במרכז השירות במיטשל ,והשארת פיקדון השאלה של  ₪ 250במזומן

דגשים חשובים:


ההשאלה וההחזרה מתבצעות במרכז השירות של האגודה בבניין מיטשל בזמני הפעילות בימים
א'-ה' 9:00-17:00 ,בלבד.



זמן ההשאלה יש להשאיר פיקדון על סך  ₪ 250במזומן שיוחזרו אליכם בעת החזרת הנט-סטיק.



אנא הקפידו להחזיר את הנט-סטיק בזמן  -יש רשימת המתנה לנט-סטיקים ומספרם מוגבל.
במידה ולא מחזרים בזמן נט סטיק ולא מודיעים על כך -ישנו קנס על כל יום איחור בהחזרה,
של .₪ 20



יש להזמין נט סטיק כשבוע לפני  -מועד זימון למילואים -על מנת שנוכל להתארגן ולשריין את
הנט סטיק עבורכם.
 ♥:נא לשים
אנא התייחסו לנט-סטיק כפי שאתם מתייחסים למחשב הנייד שלכם  -ללא רטיבות ,חום וכו',
בבקשה שמרו על הנט-סטיק ועל כל חלקיו – והמכסה המצורף.

תנאי השימוש:
הגלישה באמצעות המודם הסלולארי מוגבלת לראיית דפדפנים או לסרטוני  STREAMשהם
בחזקת חומר לימודי.

אין לבצע הורדות מדיה שאינן לצרכי לימודים באמצעות המכשיר· (הנט-סטיק אינו מותאם
להורדות גדולות כמו סדרות וסרטים ,אלא רק לפעולות בסיסיות כמו בדיקת מייל ,שימוש
במודל וגלישה באינטרנט).

הנט-סטיקים הם בעלי מכסת הורדה מצומצמת וכאשר היא מסתיימת ,הנט-סטיק
ייחסם!
** שמספר הנט-סטיקים באגודה איננו גדול ,יתכן והשאלות מסוימות לא יאושרו או שרק חלק
מימי ההשאלה יאושרו.



תפעול הנט סטיק -
כאשר מחברים את הנט סטיק -הנט סטיקים מתחברים לאחר מספר דקות אוטומטי.

הנט סטיק מתקין לבד את העדכונים בעת החיבור הראשוני.

(יש לשים לב שנורית חיווי המציגה מצב הגלישה הופכת לצבע ירוקה לאחר כמה דקות ).

יש לכבות את מצב גלישה דרך .WI FI


במידה והנט סטיק לא מתחבר -
יש לנסות לשנות ולהכניס את הנט סטיק לחיבור  USBאחר שבמחשב.
יש להיכנס לכונן CD / E -במחשב שלי
וללחץ RUN AUTORUN



אם הנט סטיק  -מבקש סיסמה יש להזין -
שם משתמשadmin :
סיסמהadmin :

