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1. LOGOWANIE DO SYSTEMU
Logując się do aplikacji, należy w polu Podaj numer usługi podać numer usługi z umowy.

Rysunek 1. Podanie numeru usługi podczas logowania
Informacja ta znajduje się na umowie w miejscu zaznaczonym na rys. 2:

umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
nr p-1000393
zawarta pomiędzy:
T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391193, kapitał zakładowy 471 mln złotych (wpłacony w całości), NIP 526-1040-567, REGON 011417295, numer rejestrowy BDO 000020490, (dalej „Operator” lub „T-Mobile”) a abonentem:

Imię i nazwisko:
Adres:
Adres korespondencyjny:
Adres świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych:

Numer Kontaktowy:

E-mail Kontaktowy:

PESEL:

Identyfikator Abonenta:

Hasło:

Status Abonenta:
Numer weryfikacji:

Numer usługi w ramach Umowy:
Hasło dostępu do usługi:
(dalej „Abonent”)

Rysunek 2. Lokalizacja numeru usługi oraz hasła
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Podczas pierwszego logowania do portalu użytkownik zostanie przekierowany na stronę, na której zdefiniuje
swoje hasło.

Rysunek 3. Zmiana hasła
Przy kolejnym logowaniu do portalu użytkownik podaje już aktualne hasło.

Rysunek 4. Podanie hasła podczas logowania
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1.1. RESET HASŁA DO PORTALU
Użytkownik ma możliwość zresetownia hasła. Aby to zrobić, należy podać hasło znajdujące się w umowie w polu
Hasło dostępu do usługi oraz zdefiniować nowe.

Rysunek 5. Opcja Zresetuj hasło

Rysunek 6. Okno resetu hasła
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2. INFORMACJE O URZĄDZENIU
2.1. DANE KONTRAKTU I URZĄDZENIA
W zakładce Ogólne można sprawdzić dane usługi, urządzenia oraz podstawowe informacje dotyczące Wi-Fi.

Rysunek 7. Informacje o kontrakcie, urządzeniu oraz Wi-Fi
W oknie Dane o usłudze można sprawdzić następujące informacje:
• Numer usługi.
• Prędkość pobierania (jednostka Mb/s).
• Prędkość wysyłania (jednostka Mb/s).

Rysunek 8. Dane o usłudze
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Zamieszone są również informacje o urządzeniu:
1. Producent i model.
2. Numer seryjny.
3. Wersja oprogramowania.
4. Adres IP WAN.
5. Adres IP LAN.
6. Stan urządzenia – obsługiwane stany:
• Aktywne – urządzenie działa prawidłowo,
• Nieaktywne – urządzenie jest wyłączone lub niepodłączone do Internetu,
• Błąd – wystąpił błąd,
• Restart – urządzenie jest w trakcie restartu,
• Zmiana konfiguracji – urządzenie jest w trakcie przywracania ustawień fabrycznych.

Rysunek 9. Dane o urządzeniu
Użytkownik ma możliwość podglądu i definicji parametrów Wi-Fi dla 2.4 GHz oraz 5 GHz:
• Aktywacja/dezaktywacja sieci.
• Widoczność nazwy sieci.
• Nazwa sieci.
• Hasło.
• Kanał.
Zmiana parametrów Wi-Fi możliwa jest tylko wówczas, kiedy Wi-Fi jest włączone. W przeciwnym wypadku
edycja jest zablokowana. Hasło do sieci Wi-Fi z zabezpieczeniem WPA2 powinno zawierać od 8 do 63 znaków
(dozwolone znaki to: a-z, A-Z, 0-9 oraz + * % = - _ !).
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Rysunek 10. Dane o Wi-Fi
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2.2. NARZĘDZIA
Użytkownik może sprawdzić:
• Prędkość wysyłania i pobierania dla łącza (Mb/s).
• Ping (czas odpowiedzi z serwera o zadanym IP).

Rysunek 11. Test prędkości oraz Ping
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2.3. MAPA SIECI
Mapa sieci umożliwia sprawdzenie, jakie urządzenia są podpięte do sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz do sieci
przewodowej LAN z wykorzystaniem kabla Ethernet. Wyświetla informację o adresie IP i MAC dla wszystkich
urządzeń. W przypadku sieci Wi-Fi za pomocą odpowiednich ikon prezentowana jest siła sygnału dla podpiętego
urządzenia. Gdy nazwa sieci podana przez użytkownika jest zbyt długa, aplikacja może nie wyświetlić jej
w całości. Będzie widoczna jako podpowiedź po najechaniu kursorem.

Rysunek 12. Mapa sieci
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3. INFORMACJE DODATKOWE
3.1. DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI, GDY URZĄDZENIE NIE JEST AKTYWNE
Gdy urządzenie nie jest aktywne, zablokowana jest możliwość zmiany jego konfiguracji oraz edycji danych Wi-Fi,
natomiast w zakładkach Narzędzia i Mapa sieci będą pokazane komunikaty o braku aktywności urządzenia.

Rysunek 13. Zakładka Ogólne, gdy urządzenie jest nieaktywne

Rysunek 14. Zakładka Narzędzia, gdy urządzenie jest nieaktywne
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Rysunek 15. Zakładka Mapa Sieci, gdy urządzenie jest nieaktywne

3.2. WERSJA ANGIELSKA PORTALU MOJEWIFI
Przy pomocy przycisku EN, użytkownik może zmienić język wyświetlania strony na angielski.

Rysunek 16. Przycisk EN, pozwalający na zmianę języka wyświetlania portalu MojeWiFi
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T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Więcej informacji o usługach na:
www.t-mobile.pl

