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Rychlý průvodce
Důležité poznámky
1. Před připojením vašeho 4G USB modemu k počítači vložte do jeho jednotky CD-ROM přiložené CD a spusťte instalaci
programuWeb'n'walk Manager. Řiďte se pokyny na obrazovce a po výzvě do USB konektoru (či USB konektorů) počítače připojte 4G
USB modem s vloženou SIM kartou.
2. Tento produkt je kompatibilní pouze s Windows 2000, Windows XP (Home/Professional) s SP2 a Windows Vista (všechny verze).
3. K autorizaci uživatele při připojení k síti slouží T-Mobile SIM karta s příslušným aktivovaným tarifem. Podrobnosti o aktuálně nabízených
tarifech naleznete na internetových stránkách www.t-mobile.cz, na prodejních místech nebo volejte Zákaznické centrum T-Mobile
(4603 ze sítě T-Mobile).
4. Budete-li si 4G USB modem přát kdykoliv po instalaci od počítače odpojit, je nutno to provést bezpečně. Klepněte na následující
ikonu
na liště úkolů, v pravém dolním rohu obrazovky, a zvolte „Bezpečně odpojit zařízení“. Poté teprve můžete 4G USB modem
od počítače bezpečně odpojit.

Začínáme
Tento Rychlý průvodce obsahuje základní pokyny k instalaci
a konfiguraci vašeho 4G USB modemu. Rychlý průvodce vám
pomůže nainstalovat přiložený software Web'n'walk Manager,
příslušné ovladače a připojení k síti. Během několika minut
po vybalení 4G USB modemu se již budete moci připojit
k Internetu a využívat veškeré výhody vašeho Internet 4G
připojení nebo připojení přes síť EDGE/GPRS.
Více podrobností o 4G USB modemu, jeho instalaci, konfiguraci
a řešení možných problémů naleznete v přiloženém Návodu
k obsluze.
Následující kroky proveďte v popsaném pořadí a vždy před
přechodem na další krok se ujistěte, že jste úspěšně dokončili
krok předchozí.

Krok 1. Vybalení 4G USB modemu
a vložení SIM karty
Poznámka:
K autorizaci uživatele při připojení k síti slouží T-Mobile SIM karta
s příslušným aktivovaným tarifem. Podrobnosti o aktuálně
nabízených tarifech naleznete na internetových stránkách
www.t-mobile.cz, na prodejních místech nebo volejte Zákaznické
centrum T-Mobile (4603 ze sítě T-Mobile).
4G USB modem vyjměte z krabice a vložte do něj T-Mobile SIM
kartu s aktivovaným tarifem umožňujícím použití služby Internet
4G. Z modemu nejprve vytáhněte zásuvku pro SIM kartu
(„šuplíček“), do kterého vložte SIM kartu. Kartu zasuňte do
zásuvky zkoseným rohem dopředu ve směru šipek, kontakty ven
a dbejte přitom na správnou orientaci zkoseného rohu dle
nákresu na zásuvce. Podrobnosti viz Návod k obsluze.

Krok 2. Instalace softwaru Web'n'walk Manager
a ovladačů
Poznámky:
 Přihlaste se s právy administrátora systému.
 Při instalaci programu Web'n'walk Manager se řiďte pokyny
na obrazovce.
1. Zavřete všechny běžící programy a do jednotky CD-ROM
vašeho počítače vložte CD s programem Web'n'walk
Manager (WnW). Pokud se CD nespustí automaticky, zvolte
Start > Spustit (Run) a zadejte D:\WNW_Start.exe kde D je
označení jednotky CD-ROM.
2. V úvodní animaci vyberte jazykovou verzi (klepněte na
zvolený jazyk) a poté vlevo klepněte na Web'n'walk Manager,
instalovat. Přejete-li si zobrazit návod k programu Web'n'walk
Manager, klepněte na manuál.
Poznámka: Návod je ve formátu PDF a k jeho zobrazení
je zapotřebí prohlížeč dokumentů Adobe Reader. Není-li
ve vašem počítači nainstalován, můžete jej z přiloženého
CD též nainstalovat, klepnutím na ikonu Adobe Reader dole
na úvodní obrazovce.
3. Spustí se Průvodce instalací připojení k Internetu. Na výzvu
k volbě připojení zvolte Internet 4G a klepněte na Dokončit.
Řiďte se pokyny na obrazovce.

4. Na výzvu Průvodce instalací připojte 4G USB modem
s vloženou SIM kartou k počítači. Nejprve do dvou USB
zdířek počítače připojte dva USB A („velké“) konektory
přiloženého kabelu. Poté kabel zapojte do USB zdířky na
modemu (stranou s „malým“ konektorem, mini-USB).
Poznámka: Ve většině případů postačí k počítači připojit jen
jeden USB A („velký“) konektor – ten, ze kterého vychází dva
vodiče. Druhý – průchozí – USB A konektor slouží v případě
potřeby ke zvýšení maximálního napájecího proudu a pokud
jej bude nutné ke správné funkci 4G USB modemu použít,
umožní vám k počítači vybavenému pouze dvěma USB
zdířkami připojení dalšího zařízení (např. USB Flash disku
nebo USB myši). 4G USB modem se zapne a rozsvítí se na
něm LED kontrolka.
5. Instalátor poté vyhledá připojené zařízení a zkopíruje na disk
vašeho počítače potřebné ovladače. Po zobrazení zprávy
potvrzující úspěšnou instalaci zařízení 4G klepněte na
tlačítko Zavřít.
6. Nyní se spustí vlastní instalace programu Web'n'walk
Manager. Klepněte na Další.
7. Po zobrazení Licenčního ujednání si jej důkladně přečtěte
a pokud s jeho podmínkami souhlasíte, klepněte na Další.
8. Zkontrolujte cílovou složku, do níž se program nainstaluje.
Přejete-li si ji změnit, klepněte na Změnit… a změňte ji, jinak
klepněte na Dokončit.
9. Na disk vašeho počítače se nainstaluje Web'n'walk Manager,
spustí se a zobrazí seznam připojených zařízení. V seznamu
zvolte „4G modem V3 USB“ a klepněte na Dokončit.
10. V tomto kroku bude provedena instalace připojeného
zařízení a nastavení telefonického připojení sítě. Klepněte na
Zavřít. Program Web'n'walk Manager zůstane spuštěn na
pracovní ploše.

2. Je-li SIM karta zabezpečena kódem PIN, zadejte jej
a klepněte na tlačítko OK. Označením volby též můžete
zabezpečení kódem PIN trvale vypnout.
3. Naváže se připojení k Internetu. Klepnutím na tlačítko se
šipkou Detaily můžete zobrazit podrobnosti připojení
a průhledný indikátor rychlosti přenosu dat.
4. Blikání zelené kontrolky při připojení indikuje přenos dat.
Síť, přes kterou jste právě připojeni, můžete zjistit v okně
podrobností zařízení, které zobrazíte kliknutím na tlačítko
s ikonou mobilního telefonu „Otevřít zařízení“. Podrobnosti
o funkci LED indikátoru na 4G USB modemu viz Návod
k obsluze.
5. Nyní můžete spustit Internet Explorer, jiný prohlížeč nebo
jinou aplikaci a začít pracovat s Internetem.
6. Při následném používání 4G USB modem k počítači
připojujte vždy až po úplném zapnutí PC. Pokud modem
necháte připojený k počítači i během vypnutí/následného
zapnutí, nemusí být operačním systémem správně detekován
(LED indikátor bude v takovém případě blikat červeně/žlutě)
a bude jej nutné odpojit/znovu připojit.

Poznámky k umístění 4G USB modemu
4G USB modem lze volně položit na stůl nebo jej pomocí
přiloženého suchého zipu přichytit například k zadní straně
vyklopeného LCD monitoru notebooku.
Nejlepšího příjmu dosáhnete, budete-li s počítačem sedět
v blízkosti okna. Pokud se připojení nezdaří, doporučujeme
modem umístit co nejdále od počítače a omezit tak příjem jím
vyzařovaného rušení. Další podrobnosti o zobrazení síly signálu,
odstupu signálu od šumu, atd. naleznete v Návodu k obsluze 4G
USB modemu.

Krok 3. Výběr sítě
Při výchozím nastavení 4G USB modem automaticky vyhledá
nejlepší dostupný rádiový signál. Nalezený signál signalizuje
trvalý zelený svit LED kontrolky (viz tabulka LED indikátoru
v Návodu k obsluze). Při volbě sítě a komunikační technologie
(síť Internet 4G nebo EDGE/GPRS) 4G USB modem dává
přednost té z technologií dostupných na daném místě, která
poskytuje nejvyšší přenosovou rychlost nebo má výrazně
kvalitnější signál. Síť Internet 4G (v pásmu 872 MHz nebo 1900
MHz) tak má přednost před sítí EDGE/GPRS a přenos dat
pomocí EDGE má přednost před GPRS. V programu Web'n'walk
Manager lze síť zvolit i ručně, a to následujícími kroky. Klepněte
na tlačítko s ikonou mobilního telefonu. Je-li SIM karta
zabezpečena kódem PIN, zadejte jej a klepněte na tlačítko OK.
Označením volby též můžete zabezpečení kódem PIN trvale
vypnout. Klepněte na tlačítko Síť a zvolte Síť 4G nebo
automatický či ruční výběr sítě EDGE/GPRS.

Krok 4. Připojení k Internetu
Poznámky:
Pokud není program Web'n'walk Manager spuštěn nebo
je minimalizovaný, klepnutím na jeho ikonu na pracovní ploše
jej zvětšete.
1. Pokud máte ve Web'n'walk Manager nakonfigurováno více
připojení, v roletovém menu zvolte 4G modem V3 USB.
Klepněte na ikonu sluchátka „Připojit“.

Informace o dostupnosti signálu Internet 4G a EDGE/GPRS
ve vaší lokalitě jsou k dispozici na internetových stránkách
www.t-mobile.cz

Aktualizace software
Nejnovější verzi programu Web'n'walk Manager obdržíte na CD
zdarma ve kterékoliv značkové prodejně T-Mobile v České
republice nebo si ji můžete stáhnout z internetových stránek
www.t-mobile.cz/wnwmanager
Pokud se objeví potřeba aktualizace firmwaru vašeho 4G USB
modemu, bude aktualizace provedena dálkově, zcela
automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy.
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