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1. นำสายแลนขางหนึ่งเสียบเขาพอรตแลนของ  ADSL Router ที่มีอยู

2. นำสายแลนอีกขางมาตอเขากับพอรตที่ 1 (พอรตแรก ซายมือสุด) 

ของ Instant-hotspot

3. นำสายแลนเสียบเชื่อมระหวาง Controller และ Instant-hotspot ใน Port ที่เหลือ

4. นำสาย USB  ของตัวอุปกรณ Numeric Keypad, thermal receipt printer, 

ตอเขากับ Contolroller

5. นำ Notebook หรือ Smart Phone มา5. นำ Notebook หรือ Smart Phone มาเชื่อมตอ WiFi ชื่อ Instant-Hotspot 

แลวใชงานไดทันที
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1. เจาหนาที่เลือกแพ็กเกจจาก keypad แลวกดปริ๊นคูปอง

2. ผูใชรับคูปองจากเครื่องปริ๊นเตอร

3. ผูใชนำรหัสที่ไดจากคูปองไปล็อกอินเขาใชงานอินเตอรเน็ต
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ĒÿéÜǰ3FQPSUǰĒïŠÜđðŨîǰQBDLBHF3 üĉíĊÖćø เลื่อนปุมไปทางซาย ดังรูป
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üĉíĊÖćø เลื่อนปุมไปทางขวา ดังรูป
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üĉíĊÖćø กดปุม Period ดานซายมือ

1) 3 Days    : แสดง Report 3 วัน ยอนหลัง
2) 7 Days    : แสดง Report 7 วัน ยอนหลัง
3) 30 Days  : แสดง Report 30 วัน ยอนหลัง
4) 60 Days  : แสดง Report 60 วัน ยอนหลัง
5) 90 Days  : แสดง Report 90 วัน ยอนหลัง
6) 180 Days : แสดง Report 180 วัน ยอนหลัง
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tel:     02-918-6039
email: contact@befirstnetwork.com
Line:  @befirstnetwork

หากมีปญหาในการใชงานหรือการใช Config สามารถติดตอไดที่...

** ในกรณีที่ทำการรีเซตตัวอุปกรณ สามารถสงกลับมา Config ใหมได 
ภายใน 60 วัน หลังจากซื้อสินคา

วิธีการ Login เขาสูระบบเพื่อใชงาน Internet

1. เลือก SSID : 

Instant Hotspot

2. ใส Username 

Password 

อยูบนตัวอุปกรณ

3. เขาสูระบบ

เพื่อใชงาน

Internet

วิธีแกไขปญหา หากไมขึ้นหนา Login

http://instant.hotspot  หรือ

หากตองการแกไขหรือ Config ตัวอุปกรณเพิ่มเติม

http://my.status หรือ

www.sanook.com

Username : admin

Password  : 1q2w3ebefirst123

http://controller.hotspot/

1. เชื่อมตอ Wi-Fi : Instant Hotspot แลวทำการ

Login เพื่อเขาระบบการใชงาน  Internet

วิธีการดู Report ยอนหลัง

http://instant.hotspot:8088/

2. เปดเว็บบราวเซอร แลวพิมพ ดังนี้

เขาไปที่บราวเซอรแลวพิมพ ดังนี้

Username : report

Password  : 1q2w3ebefirst123
เปดเว็บบราวเซอร แลวพิมพ ดังนี้
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