Časté otázky
1. Ako sa môžem pripojiť k internetu v obci Čechynce cez projekt Wifi
pre Teba ?
Pripojiť sa môžete pomocou zariadení: mobilného telefónu, notebooku, tabletu…
Stačí ak budete v dosahu signálu v lokalite, kde sú umiestnené prístupové body. Pokiaľ nie ste v
dosahu signálu pristúpte bližšie k AP (Prístupový bod).
A. Pripojte zariadenie k wifi ssid “WIFI PRE TEBA”
B. Počkajte pokiaľ Vám vyskočí ,,Prihlasovacie okno''

obci

obci

C. Pokiaľ akceptujete podmienky používania kliknite na biely štvorček
D. Kliknite na “PRIPOJENIE”
E. Presmeruje Vás na Obecnú stránku Čechynce. Po načítaní ju môžete vypnúť, alebo kliknúť
na “Hotovo” a používať internet.

2. To sa musím stále prihlasovať ?
Nie. Systém si pamätá prihlásenie. Ak však nebudete prihlásený 12 dní, bude nutné
prihlásenie zopakovať.

3. Čo mám robiť ak mi nevyskočí Prihlasovacie okno?
A. SKONTROLUJTE NA ZARIADENÍ ČI STE PRIPOJENÝ NA WIFI SIEŤ “WIFI PRE TEBA”

•
•
•
•

klikni na ikonku Nastavenia
klikni na “Bezdrôtové pripojenie siete” alebo nastavenie “wifi”
v položke “Dostupné siete” kliknite na “WIFI PRE TEBA” a pripojíte sa na danú wifi sieť
počkajte na vyskočenie Prihlasovacieho okna.

B. VYPNITE A ZAPNITE ZARIADENIE A SKÚSITE SA PRIHLÁSIŤ ZNOVA.
C. SKONTROLUJTE ČI VÁM PRIHLASOVACIE OKNO NEVYSKOČÍ V INOM PREHLIADAČI NA
POZADÍ.
D. NASTAVTE SI INÝ WEBOVÝ PREHLIADAČ

4. Prihlásenie platí pre všetky lokality v obci ?
Áno. Postačí ak sa raz prihlásite a môžete využívať internet na všetkých lokalitách v obci.
Bude Vás automaticky prihlasovať k sieti wifi.

5. Je toto pripojenie pre občanov zadarmo?
Áno pripojenie k internetu pre občanov je zadarmo.

6. Prečo mám v autobusovej zástavke zlý signál ale o 5 krokov ďalej je už
dobrý ?
Signál sa najlepšie šíri pokiaľ medzi AP (vysielačom) a mobilným zariadením, je čo
najmenej prekážok. Ak je zastávka z plechu signál sa z veľkej časti odrazí preč. Preto je najlepšie
mať čo najmenej prekážok medzi AP a zariadením.

7.

Aké frekvenčné pásma využívajú AP?
AP vysielajú súčasne v 2,4Ghz a 5Ghz pásme.

8. Je toto pripojenie obmedzené?
Áno. Pripojenie Wifi pre Teba je obmedzené dátovo, po prekročení 30GB za mesiac sa
môže znížiť rýchlosť pripojenia.
Toto opatrenie vychádza z dlhoročného prieskumu hot-spotov.

9. Aká rýchlosť pripojenia je nastavená pre užívateľa?
Pre užívateľa je nastavená maximálna rýchlosť 30Mbps Download a 10Mbps Upload.
Rýchlosť pripojenia je ovplyvnená najmä kvalitou signálu a počtom súčasne pripojených
užívateľov vo všetkých lokalitách v obci.
Dôležité je si uvedomiť, že mobilný telefón má menšiu wifi anténu ako AP, preto má slabší dosah
čo vplýva na kvalitu signálu.
Ako vidieť nižšie, mobil má dobrý signál s AP, ale nedokáže dostatočne vysielať signál k AP, preto
treba prísť bližšie k AP, aby bol signál z mobilu dostatočný.

