
 

Nastavení telefonu Philips Fisio 620 
Telefon Philips Fisio 620, 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 (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: 

Tlačítko OK pro vstup do Menu > Služby > ok > t-zones > ok > Nastavení  > ok > Parametry > ok > 
Zvolte první profil > ok > Změnit >  

Změnit jméno  TM CZ GPRS    
Nastav. GPRS  Brána   IP Adresa  10.0.0.10  
       Port   9201  
    APN   wap.t-mobile.cz   
    Přihlášení  wap   

Heslo   wap   
Uvítací stránka  http://wap    
Síť   GPRS jako 1.   

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:  

Tlačítko OK pro vstup do Menu > Služby > ok > t-zones > ok > Nastavení  > ok > Parametry > ok > 
Zvolte druhý profil > ok > Změnit > 

Změnit jméno  TM CZ GPRS    
Nastav. GSM  Brána   IP Adresa  10.0.0.10  
       Port   9201  
    Tel. číslo ISDN  +420603124927  
    Neaktiv. doba  300  (dle uvážení)  
Přihlášení  wap   
Heslo   wap   
Uvítací stránka  http://wap    
Síť   GPRS jako 1.    

Nastavení e-mail klienta pro vytáčené připojení k síti 
E-mail klient je aplikace pro příjem a odesílání elektronické pošty prostřednictvím sítě Internet. 

Postup nastavení v telefonu je tento: 

Tlačítko OK pro vstup do Menu > E-mail > ok > Mailbox 1 > ok> Nastavení 

Kód sítě   Nastav. GSM  Tel. číslo  ISDN   4620  
       Přihlášení  ponechte prázdné   
       Heslo   ponechte prázdné   

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

 

1/2 

http://t-mobile.cz/gprs


 

       Auto. odpoj.  dle uvážení 
    Nastav. GPRS  APN   internet.t-mobile.cz   
       Přihlášení  ponechte prázdné   
       Heslo   ponechte prázdné   
    Síť   GPRS jako 1.    
E-mail server  E-mail adresa  adresa uživatele    
    SMTP adresa  SMTP.t-email.cz    
    POP3 adresa  příslušný POP3 server 
    Přihlášení  uživatelské jméno    
    Heslo   uživatelské heslo    
Pokročilý   POP3 port  110 (příp. jiný)    
    SMTP port  25 (příp. jiný)    

DNS adresa  62.141.0.1    
    SMTP Autentiz.  (standard.) Deaktivovat    

Nastavení SMS 
Služba Krátkých textových zpráv (SMS) Vám umožní na mobilním telefonu přijímat a odesílat SMS zprávy. 
Více informací o službě SMS najdete na http://t-mobile.cz/sms.  

Postup nastavení v telefonu je tento: 

Tlačítko OK pro vstup do Menu > Zprávy > ok > SMS Nastavení > ok  

SMS centrum  1. centrum  +420603052000  
Podpis   (dle uvážení zákazníka) Text podpisu  
Platnost   3 dny   
Zpáteční cesta  Vypnout   
Stav zprávy  Dle uvážení  
Auto ukládání  Dle uvážení  

Nastavení připojení PC na Internet 
Pro připojení PC na Internet pomocí mobilního telefonu můžete využít aplikaci T-Mobile Communication 
Centre. Tu můžete zdarma získat: 

• na internetové adrese http://t-mobile.cz/tmcc 

• na CD v nejbližší značkové prodejně T-Mobile 

• na infolince T-Mobile 
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