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ÜCRETSİZ WİFİ KULLANMA 
Çocuklarınız ev ödevlerini çevrimiçi yapmak zorunda mı? Telenet ve Proximus, Korona krizi boyunca ağlarını evde 

internet ulaşımı bulunmayan çocuklar için açıyor. Bundan faydalanmak için aşağıdaki adımları takip edin: 

ADIM 1: ÇEVRENİZDE ÜCRETSİZ BİR AĞ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN  

 

Ücretsiz wifi erişimini her yerde kullanamazsınız. Bu sadece komşularınızdan birinin Telenet veya Proximus 

müşterisi olması halinde mümkündür. Bu yüzden çevrenizde ücretsiz wifi olup olmadığını bilmeniz gerekir. Bunu bir 

dizüstü bilgisayar veya akıllı telefonla kontrol edebilirsiniz. 

WİNDOWS 10 YÜKLÜ BİR BİLGİSAYARDA WIFI KONTROLÜ   

   

Ekranın sağ alt köşesindeki kareye 

tıklayın 

Sonra ‘netwerk’in üzerine tıklayın.  

 

 

 

Şimdi tüm wifi-ağlarının bir listesini göreceksin. Her ağın bir adı vardır. ‘Telenet WiFree’ veya ‘Proximus Public Wi-

Fi’ adında bir ağ olup olmadığına bakın.  

‘Telenet WiFree’ adlı bir ağ görüyor musun? 

Görüyorsan Adım 2’ye git, TELENET kelimesiyle başlayan sayfa 

‘Proximus Public Wi-Fi’ adlı bir ağ görüyor musun? 

Görüyorsan Adım 2’ye git, PROXIMUS kelimesiyle başlayan sayfa 

 

‘Telenet WiFree’ ya da ‘Proximus Public Wifi adlı bir ağ görmüyor musun? 

Görmüyorsan bu hizmeti kullanamazsın. Bunu okulunuza bildirin. 
 

AKILLI TELEFON VEYA TABLET BİLGİSAYARDA Wİ-Fİ KONTROLÜ  

Wifi sembolünü arayın. Bunun için telefonun ekranını aşağı kaydırın.       

   

Wifi sembolüne tıklayın ve wifi’yi açın. 

Şimdi çevrenizdeki tüm wifi ağlarını göreceksiniz. Her ağın bir adı vardır. ‘Telenet WiFree’ 

veya ‘Proximus Public Wifi’ adında bir ağ olup olmadığına bakın. 

‘Telenet WiFree’ adlı bir ağ görüyor musun? 

Görüyorsan Adım 2’ye git, TELENET kelimesiyle başlayan sayfa  

‘Proximus Public Wi-Fi’ adlı bir ağ görüyor musun? 

Görüyorsan Adım 2’ye git, PROXIMUS kelimesiyle başlayan sayfa 

 

‘Telenet WiFree’ ya da ‘Proximus Public Wifi adlı bir ağ görmüyor musun? 

Görmüyorsan bu hizmeti kullanamazsın. Bunu okulunuza bildirin. 
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TELENET 
ADIM 2: BİLGİSAYARIN  Wİ-FREE’YE BAĞLANMASI 

 

WİNDOWS 10 YÜKLÜ BİR  BİLGİSAYAR Wİ-FREE’YE ŞÖYLE BAĞLANIR:  

 

Ekranın sağ alt köşesindeki kareye 

tıklayın 

Sonra ‘netwerk’in üzerine tıklayın.  

 

Bunu görürüsün→  

 

 

TELENETWİFREE’NİN ÜZERİNE TIKLA   

WiFree ile oturum açmak için kullanıcı adına ve şifreye ihtiyacınız var. Bunları okuldan alabilirsin. 

 Kullanıcı adını ve şifreyi aşağıya yazın:  

 

 

 Gebruikersnaam (Kullanıcı adı):  

 Wachtwoord (Şifre):  

 

Bundan sonra dizüstü bilgisayarınız, her açtığınızda otomatik olarak Wi-Free ağına bağlanacaktır 

  

YİNE DE İNTERNETE BAĞLANAMIYOR MUSUNUZ?   

Bağlantı yeterince güçlü olmayabilir ya da komşunuzun internet modemi kapalı durumda olabilir. 

 

 
 

YARDIMA İHTİYACINIZ VAR MI?  

Telenet’in ücretsiz yardım hattını arayın: 0800/66 720  

Hafta içi her gün 9.00-16.00 saatleri arası telefonla arayabilirsiniz. 
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PROXIMUS 
ADIM 2: BİLGİSAYARIN PUBLİC Wİ-FI’YE BAĞLANMASI  

WİNDOWS 10 YÜKLÜ BİR  BİLGİSAYAR Wİ-FREE’YE ŞÖYLE BAĞLANIR:  

 

Ekranın sağ alt köşesindeki kareye 

tıklayın 

Sonra ‘netwerk’in üzerine tıklayın.  

 

Bunu görürüsün→  

 

 

PROXİMUS PUBLİC Wİ-Fİ’NİN ÜZERİNE TIKLA  

Public Wi-Fi ile oturum açmak için kullanıcı adına ve şifreye ihtiyacınız var. Bunları okuldan alabilirsin. 

 Kullanıcı adını ve şifreyi aşağıya yazın: 

    Gebruikersnaam (Kullanıcı adı):  

    Wachtwoord (Şifre):  

 

Bundan sonra dizüstü bilgisayarınız, her açtığınızda otomatik olarak Public Wi-Fi ağına bağlanacaktır. 

 

YİNE DE İNTERNETE BAĞLANAMIYOR MUSUNUZ?  

Bağlantı yeterince güçlü olmayabilir ya da komşunuzun internet modemi kapalı durumda olabilir. 

 

 

YARDIMA İHTİYACINIZ VAR MI?   

Proximus’un yardım hattını arayın:  0800/22 800  
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