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Anslut via Hotspot/Internetdelning 
 
Detta går att göra oavsett vilket simkort man har då det blir kopplat till mobilen istället. 

Beroende på vilken enhet man har behöver man gå olika vägar, se avsnitten nedan. 
 

Avsnitt 
 TSC7 / Tablet 
 TSC3 / TSC2 / GeoXR / Geo 7X 
 Ev problem med anslutning via hotspot/internetdelning 

 
 

TSC7 / Tablet 
Slå igång hotspot/internetdelning på din mobil, sök på internet för information om var det 
finns på din mobil om du är osäker. 

Nere till höger på din handenhet tryck på staplarna som symboliserar täckningen  . 
Här under kommer alla tillgängliga nätverk upp och det är även här man kan ansluta till eget 
WiFi hemma eller på kontoret. Din mobil bör dyka upp här. Samsung kan tex heta ”Android 
AP” klicka på anslut och slå in nätverksnyckeln, denna hittas på samma ställe där hotspot slås 
på. 

Internetanslutning etableras. 

Gå in i Trimble Access och anslut. 

 
TSC3 / TSC2 / Geo7X / GeoXR 

Slå igång hotspot/internetdelning på din mobil, sök på internet för information om var det 
finns på din mobil om du är osäker. 

Gå in i Windows på din handenhet, Settings/ Connections/ Wireless manager. 
Tryck på WiFi för att slå igång den och komma åt tillgängliga nätverk. Nätverken går också att 
nå genom att trycka Menu/ WiFi-settings. Tryck på din mobil i listan, inställningarna kommer 
upp, bläddra till sidan 2 och skriv in din nätverksnyckel, gå vidare och godkänn. 
I listan ska din enhet stå som ”connected” annars går det att markera sin enhet och sedan 
trycka ”connect” nere i listen. 

Gå tillbaka till Generell mätning och anslut som vanligt. 

När frågan ”Vill du använda befintlig internetanslutning” kommer upp välj ”Ja” därefter 
ansluts man som vanligt och mätningen kan påbörjas. 
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Ev problem med anslutning via hotspot/internetdelning 

Har man äldre utrustning med äldre operativsystem kan det bli problem, detta kan finnas på 
bla TSC2 och TSC3. Går det att uppdatera kan det vara ett alternativ. Det går även testa att 
välja en äldre kryptering eller öppet WiFi, ta reda på hur detta ser ut på din mobil och var 
inställningen görs. 

 

Nya telefoner kan vara inställda på att använda 5 Ghz WiFi istället för tidigare 2,4 Ghz WiFi, 
detta kan skapa problem och då kan en lösning vara att välja 2,4 Ghz  WiFi istället, ta reda på 
hur detta ser ut på din mobil och var inställningen görs. 

 
 
 
 
 
 


