
 

Nastavení telefonu Motorola Timeport 260 
Telefon Motorola Timeport 260, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má 
potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení provést, 
postupujte podle následujících instrukcí. 

Některé položky v menu nemusí odpovídat položkám v menu Vašeho telefonu. Může se lišit jejich název, 
pořadí, ojediněle i umístění - je to závislé na verzi firmware telefonu. Popisy nastavení vytváříme zpravidla 
podle telefonů s první verzí firmware. 

Nastavení WAP (vytáčené připojení k síti) 
U vytáčeného telefonického připojení platíte za čas strávený na Internetu nebo wapu. K využití tohoto typu 
připojení je nutné mít telefon s podporou datových služeb a aktivní datové služby na SIM kartě.  

Telefon lze nastavit takto:  

Menu > Přístup na Internet > OK > Dlouze přidržte tlačítko Menu > Nastavení > OK > Profil (1-3) > Menu 
> Uprav > Jméno profilu > Nastavení WAP > OK 

Primární IP: 010.000.000.010 
Primární port: 9201 
Sekundární IP: nenastavujte 
Sekundární port: nenastavujte 
Překročený čas: 600 

Po nastavení všech parametrů se vraťte zpět funkcí "Zpět" (tlačítko "OK"). 

Datový přenos > CSD > Upravit 

Tel.číslo:  +420603124927 
Uživ.jméno: wap (malými písmeny) 
Heslo:  wap (malými písmeny) 
Typ linky:  ISDN 

Nyní zvolte 2x Zpět do položky Název profilu, kde si možností Upravit zvolíte název Vámi vytvořeného profilu 
(např.: TMCZ CSD WAP). 

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) 
WAP je služba umožňující přístup k obsahu Internetu a k mnoha dalším službám, a to jednoduše přes displej 
mobilního telefonu.  

GPRS je tzv. "Paketový přenos dat", což prakticky znamená, že platíte pouze za přenesená data, nikoliv za 
čas strávený na Internetu nebo wapu. Pro využití je nutné mít telefon podporující GPRS a datové služby 
a aktivní GPRS služby na SIM kartě. Více informací o GPRS najdete na http://t-mobile.cz/gprs.  

Postup nastavení v telefonu je tento: 

Menu > Přístup na Internet > OK > Dlouze přidržte tl. Menu > Nastavení > OK > Profil (1-3) > Menu > 
Uprav > Jméno profilu > Nastavení WAP > OK 

Primární IP: 010.000.000.010 
Primární port: 9201 
Sekundární IP: 000.000.000.000 
Sekundární port: 9201 
Překročený čas: 600 

Po nastavení všech parametrů se vraťte zpět funkcí "Zpět" (tlačítko "OK"). 

Datový přenos > GPRS > Upravit 

APN:  wap.t-mobile.cz (nutné malými písmeny) 
Uživ.jméno: wap (malými písmeny) 
Heslo:  wap (malými písmeny) 

Nyní zvolte 2x Zpět do položky Název profilu, kde si možností Upravit zvolíte název Vámi vytvořeného profilu 
(např.: TMCZ GPRS WAP). 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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