
 

Nastavení telefonu Nokia 6600 
Telefon Nokia 6600, 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: 

Nastavení WAP GPRSMenu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body > Volby > Upravit 
(Nový přístupový bod > Použít vých.nast.) >  

Název připojení   TM CZ WAP2 GPRS  
Datový nosič   GPRS  
Název přístupového bodu  wap.t-mobile.cz  
Uživatelské jméno  wap  
Vyžadovat heslo   Ne  
Heslo    wap  
Ověření    Normální  
Domovská stránka  http://wap    

Volby > Přesnější nastavení > Zvolit > 

IP adresa telefonu   Automaticky (nevyplňujte)  
Primární server DNS  0.0.0.0  
Sekund.server DNS  0.0.0.0  
Adr.proxy serveru   10.0.0.10  
Číslo portu proxy   80  

Menu > Služby > Volby > Nastavení > Zvolit > 

Výchozí přístupový bod  TM CZ WAP2 GPRS  
Zobrazovat obrázky  Ano/Ne  
Velikost písma   Největší/Větší/Normální/Menší/Nejmenší  
Výchozí kódování   Automatické  
Cookie    Povolit/Odmítnout  
Bezpečnostní varování  Zobrazovat/Nezobrazovat  
Potvr.odesl.DTMF   Vždy/Pouze poprvé  
Peněženka   Vypnuto/Zapnuto  

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 > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body > Volby > Upravit (Nový přístupový bod > 
Použít vých.nast.) > 

Název připojení   TM CZ WAP2  
Datový nosič   Datové volání  
Vytáčené číslo   +420603124927  

 Další informace na internetu: 
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Uživatelské jméno  wap  
Vyžadovat heslo   Ne  
Heslo    wap  
Ověření    Normální  
Domovská stránka  http://wap/  
Typ datového volání  ISDN v.110  
Max.přenos.rychl.   9600  

Volby > Přesnější nastavení > Zvolit > 

IP adresa telefonu   Automaticky (nevyplňujte)  
Primární server DNS  0.0.0.0  
Sekund.server DNS  0.0.0.0  
Adr.proxy serveru   10.0.0.10  
Číslo portu proxy   80  
Použít zpětné volání  Ne  
Typ zpětného volání  Použít č.serveru  
Číslo zpětného volání  žádná hodnota (nevyplňujte)  
Použít kompresi PPP  Ne  
Použít přihl.skript   Ne  
Přihlašovací skript  žádná hodnota (nevyplňujte)  
Inicializace modemu  žádná hodnota (nevyplňujte)   

Menu > Služby > Volby > Nastavení > Zvolit > 

Výchozí přístupový bod  TM CZ WAP2  
Zobrazovat obrázky  Ano/Ne  
Velikost písma   Největší/Větší/Normální/Menší/Nejmenší  
Výchozí kódování   Automatické  
Cookie    Povolit/Odmítnout  
Bezpečnostní varování  Zobrazovat/Nezobrazovat  
Potvr.odesl. DTMF  Vždy/Pouze poprvé  
Peněženka   Zapnuto/Vypnuto  

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 > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body > Volby > Upravit (Nový přístupový bod > 
Použít vých.nast.) >  

Název připojení   TM CZ WAP2 MMS  
Datový nosič   GPRS  
Název přístupového bodu  mms.t-mobile.cz  
Uživatelské jméno  mms  
Vyžadovat heslo   Ne  
Heslo    mms  
Ověření    Normální  
Domovská stránka  http://mms/ 

Volby > Přesnější nastavení > Zvolit > 

IP adresa telefonu   Automaticky (nevyplňujte)  
Primární server DNS  0.0.0.0  
Sekund.server DNS  0.0.0.0  
Adr.proxy serveru   10.0.0.10  
Číslo portu proxy   80  

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

 

2/6 

http://t-mobile.cz/mms


 

Menu > Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva >  

Použitý přístupový bod  TM CZ WAP2 MMS  
Příjem multimédií   Stále zapnuto  
Po doručení zprávy  Načíst okamžitě  
Povolit anon.zprávy  Ano/Ne  
Přijmout reklamu   Ano/Ne  
Přijmout potvrzení  Ano/Ne  
Odepřít posl. potvrz.  Ano/Ne  
Platnost zprávy   Maximální  
Velikost fotografie  Velká/Malá  
Vých.režim přehr.   Hlasitý/Telefon 

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 > Volby > Nastavení > Zpráva SMS > 

Střediska zpráv >    Volby > Nové stř.zpráv >    
       Název stř. zpráv   TM CZ SMSC  
       Číslo stř. zpráv   +420603052000  
Použité stř. zpráv    TM CZ SMSC    
Přijmout potvrzení   Ano/Ne    
Platnost zprávy    1h/6h/24h/3dny/1týd/Maximální    
Zprávu odeslat jako   Text    
Primární připojení    GSM    
Odpověď přes totéž středisko  Ne   

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 > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body > Volby > Upravit (Nový přístupový bod > 
Použít vých.nast.) > 

Název připojení   TM CZ GPRS internet  
Datový nosič  GPRS  
Název přístupového bodu  internet.t-mobile.cz  
Uživatelské jméno  žádná hodnota (nevyplňujte)  
Vyžadovat heslo   Ne  
Heslo    žádná hodnota (nevyplňujte)  
Ověření    Normální  
Domovská stránka  žádná hodnota (nevyplňujte)  

Volby > Přesnější nastavení > Zvolit > 

IP adresa telefonu   Automaticky (nevyplňujte)  
Primární server DNS 62.141.0.1  
Sekund. server DNS  213.162.65.1  
Adr. proxy serveru  10.0.0.10  
Číslo portu proxy   80  

Menu > Zprávy > Volby > Nastavení > El.pošta > Schránky > Volby > Nová schránka >  

Název schránky   Název mailboxu (např. "t-zones")  
Použitý příst. bod   TM CZ GPRS internet  
El. adresa   Vaše e-mailová adresa (např. "test@t-email.cz")  
Server odch. zpráv  smtp.t-email.cz  
Poslat zprávu   Okamžitě/Při příštím přip.  

 Další informace na internetu: 
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Poslat kopii i sobě  Ano/Ne  
Vložit podpis   Ano/Ne  
Jméno uživatele   Uživatelské jméno (v tomto případě k účtu na t-zones)  
Heslo    Heslo (v tomto případě k účtu na t-zones)  
Server přích.zpráv  Server příchozích zpráv  (v tomto případě "pop3.t-email.cz") 
Typ schránky   POP3  
Zabezpečení   Vypnuto  
Načíst přílohu   Ano/Ne  
Načítat záhlaví   Všechna/Určený počet  

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 > Nástroje > Nastavení > Zabezpečení > Telefon a SIM > Povolená čísla > Volby > Změnit > Volby 
> Aktiv.povol.čísla/Deaktiv.povol.čísla > PIN2 > OK  

Seznam telefonních čísel pevné volby: 

Menu > Nástroje > Nastavení > Zabezpečení > Telefon a SIM > Povolená čísla > Volby > Změnit - zde je 
náhled na seznam tel. čísel pevné volby 

Kód přístroje 
Nastaven od výrobce na 12345. 

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 > Nástroje > Nastavení > Hovor > Odesl. mého identif. > Volby > Změnit > Nastaveno sítí/Ano/Ne 

Tipy a triky 
Uzamčení kláves 

Provádí se stisknutím levého ovládacího tlačítka (vedle joysticku) a hned poté *. Je jedno jakou rychlou funkcí 
má nadefinované levé ovládací tlačítko.  

Nastavení GPRS prostřednictvím SMS 

Odešlete textovou zprávu ve tvaru WAP2 GPRS na číslo 4603. 
U parametrů pro WAP GPRS je ještě nutné ručně nastavit následující parametry: 

IP adresa telefonu  Automatic (nevyplňujte)  
Primární server DNS  0.0.0.0  
Sekund. server DNS  0.0.0.0  
Adr. proxy serveru  10.0.0.10  
Číslo portu proxy   80  

Nastavení MMS prostřednictvím SMS 

Odešlete textovou zprávu ve tvaru MMSWAP2 N na číslo 4603. 
U parametrů pro MMS je ještě nutné ručně nastavit následující parametry: 

Uživatelské jméno  mms  
Vyžadovat heslo   Ne  
Heslo    mms  
 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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IP adresa telefonu   Automatic (nevyplňujte)  
Primární server DNS  0.0.0.0  
Sekund. server DNS  0.0.0.0  
Adr. proxy serveru  10.0.0.10  
Číslo portu proxy   80  

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 

Nastavení služby web’n’walk 
Web’n’walk je služba/aplikace umožňující prohlížet internetové stránky přímo ve Vašem mobilním telefonu. 
Nastavení služby proveďte v následujících krocích: 

1. Nastavení telefonu  

Nastavení WAPu 

Nastavení je důležité pro úspěšné stáhnutí web’n’walk prohlížeče do Vašeho telefonu. Tuto část nastavení 
proveďte tehdy, pokud váš telefon ještě není nastavený pro přístup na wapové stránky (portál t-zones).  

Nastavení můžete provést buď sami dle výše uvedeného popisu „Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)“ 
nebo prostřednictvím služby Konfigurátor dostupné na adrese http://t-mobile.cz/konfigurator, kde si vyberete 
nastavení pro službu WAP GPRS. 

Nastavení připojení na internet 

Nastavení připojení na internet již využívá samotný web’n’walk prohlížeč pro stahování zvolených stránek, 
proveďte opět pouze v případě, že Váš telefon není pro tuto službu nastavený. 

Nastavit příslušné parametry můžete buď sami dle výše uvedeného popisu „Nastavení e-mail klienta pro 
připojení přes GPRS)“ nebo prostřednictvím služby Konfigurátor dostupné na adrese http://t-
mobile.cz/konfigurator, kde si vyberte nastavení pro službu Internet. 

2. Objednání prohlížeče 

Pokud je Váš telefon nastaven pro přístup na WAP, objednání prohlížeče můžete provést odesláním SMS ve 
tvaru APN6600 WNW na číslo 5005. Odeslání SMS je účtováno dle Vašeho tarifu. 

3. Stažení a instalace prohlížeče 

Po odeslání objednací SMS vám za okamžik bude doručena zpráva s odkazem pro stažení prohlížeče. 
Postupujte v následujících krocích: 
 
 Zobrazte přijatou zprávu 

 Stiskněte položku Volby >  Uložit do záložek > Zvolit 

 Nyní se vraťte do menu telefonu a otevřete položku Služby > nalistujte záložku, kterou jste v předchozím 
kroku uložili, stiskněte Volby > Načíst > Zvolit 

 Telefon se připojí a budete dotázáni, zda-li chcete instalovat web’n’walk. Zvolte Ano > Pokračovat. Nyní 
se objeví informace, že aplikace není ověřená a zda-li ji i přesto chcete instalovat. Zvolte Ano, vyberte 
místo, kam chcete aplikaci uložit – telefon/paměťová karta. 

 Aplikace web’n’walk se začne instalovat. Samotná aplikace je zdarma, při jejím stahování platíte pouze 
za přenesená data jako při přístupu na WAP. 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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4. Umístění a spuštění prohlížeče 

Ikonu prohlížeče naleznete v hlavním menu jako poslední položku (ikona web’n’walk). Po stisknutí ikony je 
prohlížeč spuštěn.  

Po spuštění aplikace budete dotázáni, zda-li chcete aplikaci web’n’walk povolit používat síť a posílat nebo 
přijímat data > potvrďte Ano. 

Nyní dostanete na výběr, jaký přístupový bod chcete použít > zvolte TMCZ Internet. 

Na následující stránce zaškrtněte položku „Přijímám licenční ujednání koncového uživatele“ a poté klikněte na 
tlačítko Pokračovat.  

 

 Další informace na internetu: 
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