


KDO LAHKO UPORABLJA TO STORITEV
Dostop do storitve je omogočen vsem prebivalcem Furlanije in Julijske krajine, natančneje na področju, katero pokriva 
storitev FVGWiFI.
Če se uporabnik hoče registrirati na storitev, mora imeti številko mobilnega telefona, ki je kompatibilna s SIM kartico 
italijanskega operaterja.

KAKO SE REGISTRIRATI 
Če hočete prvič uporabiti storitev, se morate registrirati, tako da sledite navodilom na voljo na strani za registracijo. 
Po tem ko vstavite vaše podatke, morate opraviti telefonski klic za aktivacijo računa s številke mobilnega telefona, ki 
ste jo navedli v fazi registracije, na določeno telefonsko številko. Po kontroli številke, s katere se opravlja klic, se pogovor 
prekine, da ne bi prišlo do stroškov klica. 
Lahko se registrirate tudi na spletni strani www.fvgwifi.it

KAKO UPORABLJATI STORITEV
Za dostop do storitve morate slediti naslednjim korakom:
- izberete omrežje “FVGWiFi” (SSID) na področju, ki ga storitev pokriva 
- vklopite brskalnik (Internet Explorer,Safari,Mozilla Firefox,..) ter se povežete
- na vstopni strani, ki se avtomatsko pojavi ob prisotnosti signala, vpišete uporabniško ime (številko mobilnega      
   telefona) in geslo, ki ste ju vpisali pri registraciji.

KOLIKO LAHKO BRSKATE PO INTERNETU
Obseg prenosa je omejen na 300MB na dan za uporabnika, s sejami, ki lahko trajajo največ eno uro. Storitev je na voljo 
24/24, razen v primeru morebitnih prekinitev zaradi operativnih zahtev. 

KAKO LAHKO UPORABLJATE LASTNE AKREDITIVE ZA DOSTOP DO OMREŽIJ, KI SO DEL FREE ITALIAWIFI
Zaradi identifikacijskega sistema, ki je del Free ltaliaWiFi, uporabniki registrirani pri FVGWiFi lahko dostopajo z lastnimi 
akreditivi tudi do vseh omrežij, ki so del ostalih javnih administracij, ne da bi se morali na novo registrirati. 
Omrežja, ki so pristopila k Federaciji, je mogoče prepoznati po logotipu Free ltaliaWiFi, ki se pojavi na spletni strani za 
potrjevanje in dostop do storitev vsakega omrežja.
 
Ko pridete na WiFi področje enega izmed zveznih omrežij, morate za uporabo storitve izbrati ime omrežja (SSID) na 
lastnem terminalu. Na strani za potrjevanje lahko uporabljate lastne akreditive, tako da dodate k nazivu«Uporabniško 
ime/Username» simbol «@», kateremu sledi «fvgwifi.it», brez spreminjanja gesla. 

Če hočete vizualizirati aktivna WiFi omrežja, lahko pregledate na spletni strani www.freeitaliawifì.it seznam javnih 
administracij, ki spadajo pod Federacijo “Free ltaliaWiFi”.
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