
 

Nastavení telefonu Sony Ericsson P800 
Telefon Sony Ericsson P800, 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: 

Control panel > záložka Connections > Internet accounts > New > 

Account name    TM CZ GPRS  
Connection type    GPRS  

Advanced > 

záložka Server  

Username and password required  zaškrtněte  
User name    wap  
Password    wap  
Address     wap.t-mobile.cz  

záložka Log in 

Get IP address automatically  zaškrtněte  
Get DNS address automatically  zaškrtněte  

záložka Proxy 

Use proxy server    nezaškrtávejte  

záložka Other 

Enable PPP extensions   nezaškrtávejte  
Authentication    Normal  

Control panel > záložka Connections > WAP accounts > New > 

Account name    TM CZ GPRS  
Internet account    TM CZ  GPRS  
Use proxy    zaškrtněte  
Address     10.0.0.10  
Port     9201  
Username    ponechte prázdné  
Password    ponechte prázdné   

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

Control panel > záložka Connections > Internet accounts > New > 

Account name    TM CZ WAP  
Connection type    Dial-up  
Username    wap  
Password    wap  
Phone number    +420603124927  

Advanced > 

záložka Log in 

Get IP adress automatically  zaškrtněte  
Get DNS address automatically  zaškrtněte  

záložka Proxy 

Use proxy server    nezaškrtávejte  

záložka Speed 

Connection type    ISDN  
Enable high speed   zaškrtněte  
Requested speed    9.6 kbps  

záložka Secure 

Enable secure access   nezaškrtávejte  

záložka Other 

Enable PPP extensions   nezaškrtávejte  
Use call back    nezaškrtávejte.  

Control panel > záložka Connections > WAP accounts > New > 

Account name    TM CZ WAP  
Internet account    TM CZ WAP  
Use proxy    zaškrtněte  
Address     10.0.0.10  
Port     9201  
Username    ponechte prázdné  
Password    ponechte prázdné 

Nastavení MMS 
Služba umožňuje na mobilních telefonech Odesílat a přijímat text, obrázky, zvuky a jejich vzájemné 
kombinace. Pro využívání této služby na mobilních telefonech je třeba mít aktivní služby GPRS a MMS na SIM 
kartě a telefon, který odesílání a příjem MMS podporuje.  

Více informací o MMS najdete na http://t-mobile.cz/mms.  

Postup nastavení v telefonu je tento: 

Control panel > záložka Connections > Internet accounts > New > 

Account name    TM CZ MMS  
Connection type    GPRS  

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

záložka Server 

Username and password required  zaškrtněte  
User name    mms  
Password    mms  
Address     mms.t-mobile.cz  

záložka Log in 

Get IP address automatically  zaškrtněte  
Get DNS address automatically  zaškrtněte  

záložka Proxy 

Use proxy server    nezaškrtávejte  

záložka Other 

Enable PPP extensions   nezaškrtávejte  
Authentication    Normal  

Control panel > záložka Connections > WAP accounts > New > 

Account name    TM CZ MMS  
Internet account    TM CZ MMS  
Use proxy    zaškrtněte  
Address     10.0.0.10  
Port     9201  
Username    mms  
Password    mms  

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: 

Control panel > záložka Connections > Messaging accounts > záložka SMS 

SMS Service centre address  +420603052000  
Character set    7 bit  
Messages stored for   Maximum  
Connection type    GSM only  
Extended messaging   zaškrtněte  
Smilies     zaškrtněte 

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

Postup nastavení v telefonu je tento: 

Control panel > záložka Connections > Internet accounts > New > 

Account name    TM CZ GPRS Internet  
Connection type    GPRS  

Advanced > 

záložka Server  

Username and password required  nezaškrtávejte  
User name    prázdné  
Password    prázdné  

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

záložka Log in 

Get IP address automatically  zaškrtněte  
Get DNS address automatically  zaškrtněte  

záložka Proxy 

Use proxy server    nezaškrtávejte  

záložka Other 

Enable PPP extensions   zaškrtněte  
Authenication    Normal  

Control panel > záložka Connections > Messaging accounts > záložka Email > New > 

záložka Basic 

Account name    t-zones  
Your name    jméno odesílatele, které bude zobrazeno příjemci  
Email address    alias@t-email.cz  
Connection type    POP3  
Internet account    TM CZ GPRS Internet  

záložka Inbox 

User name    zadejte uživatelské jméno  
Password    zadejte heslo  
Incoming server address   pop3.t-email.cz  
Download    just headers/emails smaller than/no restrictions  

záložka Outbox 

Outgoing server address   smtp.t-email.cz  
Use SMTP authentication   nezaškrtávejte  

záložka Advanced 

Secure connection   nezaškrtávejte  
Outgoing mail port   25  
Use MIME encoding   zaškrtněte  
Incoming mail port   110  
Secure password authentication  nezaškrtávejte  

Nastavení internetového prohlížeče 
Control panel > záložka Connections > Internet accounts > New > 

Account name  TM CZ GPRS Internet 
Connection type GPRS 

Advanced >  

záložka Server 

Username and password required  nezaškrtávejte 
User name    prázdné 
Password    prázdné 
Address     internet.t-mobile.cz 

záložka Log in 

Get IP address automatically  zaškrtněte 
Get DNS address automatically  zaškrtněte 

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

Use proxy server    nezaškrtávejte 

záložka Other 

Enable PPP extensions   zaškrtněte 
Authenication    Normal 
 
Internetový prohlížeč při připojení vždy vyžaduje potvrzení používaného připojení. Vyberte připojení, které jste 
vytvořili v tomto odstavci (GPRS Internet). 

Nastavení ceny hovorů 
Používáte-li předplacenou službu Twist, můžete si telefon nastavit tak, aby zobrazoval cenu posledního hovoru 
a celkovou provolanou částku. Oba údaje jsou však pouze orientační, skutečnou výši svého kreditu zjistíte 
např. po odeslání kódu *101# jako hovor. 

K nastavení ceny hovorů budete potřebovat kód PIN2, který je součástí dokladů k SIM kartě. Postup nastavení 
v telefonu je tento: 

Menu > klikneme na sluchátko > Edit > Preferences > Call meter > Price per unit: 0,1 > Currency: Kc > 
Credit status > Unlimited > Done > PIN2 > OK 

Chcete-li napsat číslice nebo písmena, klikněte v zápatí telefonu na ikonku s klávesnicí. 

Kód přístroje 
Nastaven od výrobce: 0000. 

Nastavení zamezení identifikace 
Pokud chcete, aby se volajícímu nezobrazovalo na displeji Vaše telefonní číslo, aktivujte si službu Zamezení 
identifikace. Zapnout  ji můžete snadno a rychle např. prostřednictvím hlasového systému infolinky T-Mobile. 

Pomocí telefonu pak tuto službu můžete pohodlně ovládat. Postup je tento: 

Otevřete flip s klávesnicí > klikněte na sluchátko > Phone > Enter number > vypište tel. číslo > Phone > 
Hide my number/ Show my number 

Hide = skrýt 
Show = zobrazit 

Tipy a triky 
Zámek kláves 

Menu > Phone > Edit > Preferences > Locks > zašktrnout Automatic key lock > Done 

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 

 

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