
 

Nastavení telefonu Nokia 6820 
Telefon Nokia 6820, 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: 

Menu > Služby > Nastavení > Nastavení spojení > Nastavení aktivní služby (vyberte jednu sadu 1 - 10) > 
Aktivuj 

Menu > Služby > Nastavení > Nastavení spojení > Upravit nastavení aktivní služby  

Název    TMCZ GPRS wap   
Domovská stránka  http://wap/   
Proxy    Aktivovat   
Primární proxy   10.0.0.10   
Port     80   
Sekundární proxy  nenastavujte   
Nosič dat    GPRS   
Nastavení nosiče   Přístupový bod GPRS  wap.t-mobile.cz  
     Typ autentizace    Normální  
     Typ přihlášení   Automaticky  
     Uživatelské jméno   wap  
     Heslo     wap  
Stiskněte 5 x tlačítko ZPĚT 

Menu > nastavení > připojení > GPRS >  

Spojení GPRS   Podle potřeby 

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 > Služby > Nastavení > Nastavení spojení > Nastavení aktivní služby (vyberte jednu sadu 1 - 10) > 
Aktivuj 

Menu > Služby > Nastavení > Nastavení spojení > Upravit nastavení aktivní služby 

Název    TMCZ wap   
Domovská stránka  http://wap/   
Proxy    Aktivovat   
Primární proxy   10.0.0.10   
Port     80   
Sekundární proxy  nenastavujte 
Nosič dat    GSM Data  
Nastavení nosiče   Vytáčené číslo   +420603124927  

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

 

1/4 

http://t-mobile.cz/gprs


 

     Typ autentizace    Normální  
     Typ datového volání  ISDN  
     Rychlost dat.volání   9600  
     Typ přihlášení   Automaticky  
     Uživatelské jméno  wap  
     Heslo     wap  
Stiskněte 5 x tlačítko ZPĚT 

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 > zprávy > Nastavení zpráv > Multimediální zprávy > Nastavení spojení > Aktivní nastavení 
multimédií (vyberte jednu z 1-10) > Aktivuj > 

nebo pro úpravu 

Menu > zprávy > Nastavení zpráv > Multimediální zprávy > Nastavení spojení > Upravit aktivní 
nastavení multimédií > 

Název nastavení  TMCZ MMS   
Domovská stránka  http://mms   
Proxy     Aktivovat   
Primární proxy    10.0.0.10   
Port     80   
Sekundární proxy  nevyplňujte   
Nosič dat     GPRS   
Nastavení nosiče   Přístupový bod  mms.t-mobile.cz  
     Typ autentizace  Normální  
     Uživatelské jméno  mms  
     Heslo    mms  
Stiskněte 6 x tlačítko ZPĚT 

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 > Nastavení zpráv > Textové zprávy > Profil Posílání 

Číslo serv. střediska  +420603052000  
Zprávy odeslány jako  Text  
Platnost zprávy    3 dny  
Použít GPRS   Ne  
Stiskněte 4 x tlačítko ZPĚT 

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

Postup nastavení v telefonu je tento: 

Menu > Zprávy > Nastavení zpráv  > Zprávy e-mailu  > Aktivní nastavení e-mailu (vyberte jednu z 1-10)  
> aktivuj >  

nebo pro úpravu 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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Menu  > Zprávy  > Nastavení zpráv  > Zprávy e-mailu  > Upravit aktivní nast. e-mailu  

Název schránky   (např. Seznam)     
Adresa e-mailu    e-mailová adresa, pro kterou nastavujete klienta     
Můj název     to, co se bude zobrazovat příjemcům     
Odchozí (SMTP)   server smtp.t-email.cz     
Typ př. serveru   Pop3     
Přích. (Pop3) server  pop3.seznam.cz (v tomto případě)   
Jméno uživatele Pop3  přihl. jméno do schránky     
Heslo Pop3   přihl. heslo do schránky     
Jiné nastavení   Připojit podpis   Ano/ne    
     použít SMTP autorizaci  Ne    

Jméno uživatele SMTP  Nezadávejte    
     Heslo     Nezadávejte    

Odchozí (SMTP) port  25    
     Příchozí (Pop3) port  110    

Odpovědět na adresu  můžete přednastavit standardní adresu pro odpovědi 
na odesílané maily,je-li jiná, než ta, z níž maily odchá-
zejí ('Reply-to address', standardní nastavení: nic)    

     Zabezpečené přihlášení  Vypnout    
Načíst e-maily    libovolně (standard 30s)    

     Nastavení spojení SMTP  Proxy   Ukončit   
          Nosič dat  GPRS 
           Nast. nosiče  Přístupový bod  internet.t-mobile.cz  
             Typ autentizace  Normální  
             Typ přihlášení  Automaticky  
             Uživatelské jméno  Nezadávejte    
             Heslo    Nezadávejte    
     Nastavení spojení POP3  Proxy   Ukončit   
          Nosič dat  GPRS   
         Nast. nosiče  Přístupový bod  internet.t-mobile.cz  
             Typ autentizace  Normální  
             Typ přihlášení  Automaticky  
             Uživatelské jméno  Nezadávejte    
             Heslo    Nezadávejte    
Stiskněte 6 x tlačítko ZPĚT 

Nastavení pevné volby 
Chcete-li omezit volání pouze na některá čísla, použijte tzv. pevnou volbu. Tato funkce se hodí zejména v 
případě, kdy chcete telefon někomu půjčit (např. dětem), nechcete mu však umožnit volání na libovolná čísla, 
ale pouze na předem určená (např. domů). Tato vybraná čísla umístěte do speciálního seznamu pevné volby. 

K nastavení pevné volby budete potřebovat kód PIN2. Postup je tento: 

Menu > Nastavení > Další nastavení > Nastavení Zabezpečení > Povolená čísla > 
Zapnout/vypnout/seznam čísel 

Kód přístroje 
Nastaven od výrobce: 12345.  

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

Menu > Nastavení > Další nastavení > Nastavení volání > Poslat mou identifikaci volajícího > 
Ano/Ne/Nastavení sítí 

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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