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iPhone WiFi hotspot til BirdAlert 
Denne guide beskriver hvordan du får din BirdAlert til at logge på et WiFi hotspot i stedet for at benytte 

dens telefonforbindelse. Din BirdAlert vil automatisk oprette forbindelse til dit WiFi hotspot, såfremt at 

netværksnavnet (SSID’et) og kodeordet er korrekt.  

Bemærk: at WiFi har begrænset rækkevidde så denne metode virker kun når du er tæt på din BirdAlert. 

Bemærk: at et WiFi hotspot bruger telefonens forbindelse og data, så at lade BirdAlert logge på dit hotspot 

vil bruge op til 40MB af dine data. WildDetect er ikke ansvarlige over for eventuelle omkostninger ved brug 

af data. 

 

Fremgangsmåde 
iPhonens navn udskiftes for at bestemme hvad WiFi hotspottet vil hedde. Det gøres på følgende måde: 

1. Indstillinger / Settings 

2. Generelt / General 

3. Om / About 

4. Navn / Name 

5. Navnet erstattes med ”birdalertXXXX” hvor de fire X’er erstattes af de første fire cifre i dit Box ID. 

Bemærk at birdalert skrives udelukkende med små bogstaver 

 

Når telefonens navn er udskiftet er du klar til at aktivere dit WiFi hotspot. Det gøres således: 

1. Indstillinger/ Settings 

2. Internetdeling / Personal hotspot 

3. Wi-Fi-kode / Wi-Fi Password 

4. Passwordet ændres til ”XXXXXXXX” hvor de 8 X’er erstattes af dit 8-cifrede Box ID. Der trykkes 

herefter OK / Done 

5. Skydeknappen Internetdeling / Personal Hotspot aktiveres. 

 

Dit netværk er nu aktiveret og din BirdAlert vil logge på dit WiFi hotspot inden for et minut.  

Hvis en eller flere højtalere er tilsluttet din BirdAlert, vil systemet sige ”Internet connection ready” når 

BirdAlert er logget på dit WiFi hotspot.  

Husk at deaktivere dit hotspot, når du er færdig, ved igen at trykke på skydeknappen ”Personal Hotspot” 

for at undgå unødigt dataforbrug.  

Bemærk: Det er en god ide at ændre iPhonens navn til noget andet, så dit Box ID ikke kan opfanges af 

uvedkommende. Det gøres ved at følge den første del af guiden og erstatte ”birdalertXXXX” med dit 

ønskede telefon-kaldenavn. 

 

 


