
 

Nastavení telefonu Motorola T720i 
Telefon Motorola T720i, 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. Struktura menu se může také mírně odlišovat z toho důvodu, že 
nastavení struktury menu je volitelné. (Co není zobrazeno v menu po stisku prostředního dialogového tlačítka, 
je zobrazeno pod položkou "Více", jež v hlavním menu vždy zůstane) 

Do menu telefonu se vstupuje stiskem prostředního dialogového tlačítka pod displayem (tlačítko se symbolem 
čtyř vodorovných čárek pod sebou) 

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 > Webové relace > Vybrat > TM CZ GPRS WAP (nevyplněný profil je pojmenován [Nový záznam] ) 
> Pro úpravu již vytvořeného profilu stiskněte tlačítko pro vstup do menu a zvolte Upravit a Vybrat, 
jinak rovnou Vybrat > 

Jméno   TM CZ GPRS 
Domovská str.   http://wap 
IP WAP    010.000.000.010 
Port WAP    9201 
IP WAP 2    010.000.000.010 
Port WAP 2   9201 
Časový limit   15 minut 
CSD č. 1   nevyplňujte 
Uživ. jméno 1  wap 
Heslo 1   wap 
Rychlost (b/s)  nevyplňujte 
Typ linky 1  ISDN 
CSD č. 2   nevyplňujte 
Uživ. jméno 2  nevyplňujte 
Heslo 2   nevyplňujte 
Rychlost (b/s)  nevyplňujte 
Typ linky 2  nevyplňujte 
APN pro GPRS  wap.t-mobile.cz 
Uživatelské jméno  wap 
Heslo   wap 
Stiskněte tlačítko "Hotovo"   

Pokud poslední tři položky zůstanou prázdné, připojíte se automaticky přes CSD data, stejně tak jako při 
nedostupném GPRS (výpadek, roaming apd.) 

Zadanou relaci nastavíte jako "Výchozí" takto: stisknutím prostředního dialogového tlačítka vstupte do menu, 
vyberte "Více", dále "Webové relace", kurzorem vyberte volbu "TMO CZ GPRS", potvrďte prostředním 
dialogovým tlačítkem a vyberte "Nastavit jako výchozí". 

 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:  

Menu > Webové relace > Vybrat > TM CZ WAP (nevyplněný profil je pojmenován [Nový záznam] ) > Pro 
úpravu již vytvořeného profilu stiskněte tlačítko pro vstup do menu a zvolte Upravit a Vybrat, jinak 
rovnou Vybrat > 

Jméno    TM CZ WAP  
Domovsk.str.   http://wap  
IP WAP 1    010.000.000.010  
Port WAP 1   9201  
IP WAP 2    010.000.000.010  
Port WAP 2   9201  
Časový limit   dle uvážení 
CSD č. 1    +420603124927  
Uživ. jméno 1   wap  
Heslo 1    wap  
Rychlost (b/s) 1   nevyplňujte  
Typ linky 1   ISDN  
CSD č. 2    nevyplňujte  
Uživ. jméno 2   nevyplňujte  
Heslo 2    nevyplňujte  
Rychlost (b/s) 2   nevyplňujte  
Typ linky 2   nevyplňujte  
APN pro GPRS   nevyplňujte  
Uživatelské jméno  wap  
Heslo    wap  
Stiskněte tlačítko "Hotovo"   

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: 

Menu > Webové relace > Vybrat > MMS Sessions (nevyplněný profil je pojmenován [Nový záznam] ) > 
Pro úpravu již vytvořeného profilu stiskněte tlačítko pro vstup do menu a zvolte Upravit a Vybrat, jinak 
rovnou Vybrat > 

Jméno    MMS TM CZ  
Domovsk.str.   http://mms  
IP WAP 1    010.000.000.010  
Port WAP 1   9201  
IP WAP 2    010.000.000.010  
Port WAP 2   9201  
Časový limit   dle uvážení 
CSD č. 1    nevyplňujte  
Uživ. jméno 1   mms  
Heslo 1    mms  
Rychlost (b/s) 1   nevyplňujte  
Typ linky 1   ISDN  
CSD č. 2    nevyplňujte  
Uživ. jméno 2   nevyplňujte  
Heslo 2    nevyplňujte  

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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Rychlost (b/s) 2   nevyplňujte  
Typ linky 2   nevyplňujte  
APN pro GPRS   mms.t-mobile.cz  
Uživatelské jméno  mms  
Heslo    mms  
Stiskněte tlačítko "Hotovo"   

Menu > Zprávy > prostředním dialogovým tlačítkem vstupte do menu "Nastavení zpráv" > Nastavení MMS  

Retrieval    Automaticky  
Filtr    nevyplňujte 
Zrušit za    1 týdnů  
Max. velikost   30 Kb  
Info serveru   MMS Sessions 

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: 

Menu > Zprávy > prostředním dialogovým tlačítkem vstupte do menu "Nastavení zpráv"  

Č. servis. centra: +420603052000 
Platnost:   3 
Druh odpovědi: SMS (při příchozí zprávě je možnost "Odpovědět" - při tomto nastavení bude odpověď 

odeslána jako SMS) 

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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