
 

Nastavení telefonu Siemens A60 
Telefon Siemens A60, 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 > Surf./zábava > Vybrat >  Domovská stránka  > Vybrat (začne připojování na t-zones, které 
stornujeme červeným sluchátkem) Profily > Vybrat > TMCZ GPRS WAP > Změnit 

Jméno profilu  TM CZ GPRS WAP   
IP adresa   010.000.000.010  
IP port   9201  
Domovsk.str.  http://wap  
GPRS prodleva   5 minuty      
CSD prodleva   300 sekundy      
Spojení    Profil    TM CZ GPRS WAP  
      Změnit > Vybrat   ISDN     
       Jméno profilu     TM CZ GPRS WAP    
      GPRS - data > Změnit    Aktivován   Ano   

APN   wap.t-mobile.cz  
Jmén.uživat.  wap   
Heslo    wap   

3 x tlačítko Uložit 

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 > Surf./zábava > Vybrat >  Domovská stránka  > Vybrat (začne připojování na t-zones, které 
stornujeme červeným sluchátkem) Profily > Vybrat > TMCZ WAP > Změnit 

Jméno profilu  TM CZ WAP   
IP adresa   010.000.000.010  
IP port   9201  
Domovsk.str.  http://wap  
GPRS prodleva   0 minuty      
CSD prodleva   300 sekundy      
Spojení    Profil    TM CZ WAP  
      Změnit > Vybrat   ISDN     
       Jméno profilu     TM CZ WAP    
      CSD-Nastavení > Změnit    Dial-up číslo   +420603124927   

Typ spojení   ISDN  
Jmén.uživat.  wap   
Heslo    wap  

3 x tlačítko Uložit   

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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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 > Vybrat >  Zprávy-nastavení > SMS profily > Vybrat >  SMS (nevyplněný profil je 
pojmenován profil jedna)   > Možnosti > Změnit nastavení > Vybrat 

Centrum služ.  +420603052000  
Příjemce                    nevyplňovat  
Typ zprávy                Standard.text  
Doba platnosti          Maximum  
Doruč. zprávy           Dle uvážení  
Přímá odp.                Nezaškrtnuto  
SMS přes GPRS       Nezaškrtnuto 
Uložení po odesl.     Dle uvážení   

Stiskněte krátce červené sluchátko > zvolte nastavený profil > potvrďte tlačítkem Vybrat 
 
Kód přístroje 
Nastavuje uživatel při prvním použití. 

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 > vybrat > Nastavení > vybrat > Nastavení volání > vybrat > Inkognito > vybrat > pro ostatní 
volání - ano/ne > pro příští volání ano/ne 

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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