Wifi
Makkelijk en snel uw Wifi-ticket activeren doe je zo:




Stap 1: Open en activeer uw Wifi op uw toestel en kies een Hotspot Horrebieter met het
sterkste signaal.
Stap 2: Open uw internetbrowser en kies een website naar keuze, bijvoorbeeld
www.horrebieter.nl.
Stap 3: U wordt doorgestuurd naar de inlogpagina en hier kunt u de gegevens invullen die
staan vermeld op uw Wifi-ticket.

Met dit Wifi-ticket kunt u met één apparaat tegelijk gebruik maken van de Wifi. Wanneer u klaar
bent met het gebruiken van uw Wifi is het wel mogelijk om vervolgens in te loggen met een ander
apparaat. Het ticket is dus wel geldig op meerdere apparaten, zolang deze niet tegelijk gebruikt
worden, en de andere apparaten weer uitgelogd zijn.
Tips:
De verbinding van het internet is beter als u vrij zicht heeft. De Hotspot antennes zijn namelijk buiten
geplaatst. Hierdoor heeft u buiten een betere verbinding dan wanneer u bijvoorbeeld in uw caravan
zit.
Wanneer u zich bijvoorbeeld verplaatst van de zwemplas naar de horeca is het aan te raden om
verbinding te maken met een andere Hotspot met een sterkere verbinding, dit komt ten goede van
uw internetverbinding.
Als u de ‘energiebespaar modus’ in uw toestel aan heeft staan, kan dit ten koste gaan van het
signaal. Zet deze modus uit om uw signaal te versterken.
Geldigheid:
Uw Wifi-ticket wordt geactiveerd op het moment dat u voor het eerst inlogt. Wanner u uitlogt gaat
de tijd gewoon door, u kan dus geen dagen opsparen.
Met dit ticket kunt u inloggen op alle Hotspot Horrebieter verbindingen over de hele camping.
Gebruik:
Alle Hotspots bieden een vrij hoge internetsnelheid voor iedere gebruiker, echter zijn ze niet geschikt
voor extreem gebruik zoals; video’s/muziek downloaden, live streamen en het delen van bestanden.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de receptie!

