Nastavení telefonu Alcatel One Touch 535
Telefon Alcatel One Touch 535, 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:
1. Stisknout OK > Osobní nastavení > OK > Nastavení > OK > WAP/GPRS > OK > Přístup na WAP > OK
> Na profil(y) > OK
2. Stisknout dlouze C > OK > WAP > OK > Profily > OK > TM CZ G WAP > OK > Změnit > OK
Název profilu
Domov. stránka
IP adresa
Zabezpečení
Volba přenos. k.
Autentifikace
Jméno uživatele
Heslo
Domovská stránka
APN
Režim připojení

TM CZ G WAP
http://wap/
010.000.000.010
normální
GPRS
PAP
wap
wap
http://wap/
wap.t-mobile.cz
Trvalé

Potvrdit > OK
Potvrdit > OK

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:
1. Stisknout OK > Osobní nastavení > OK > Nastavení > OK > WAP/GPRS > OK > Přístup na WAP > OK
> Na profil(y) > OK
2. Stisknout dlouze C > OK > WAP > OK > Profily > OK > TM CZ G WAP > OK > Vytvořit > OK
Název profilu
Domov. stránka
IP adresa
Zabezpečení
Volba přenos. k.
Jméno uživat.
Heslo
Telefon
Typ přístupu

TM CZ WAP
http://wap/
010.000.000.010
normální
GSM
wap
wap
+420603124927
Digitální

Potvrdit > OK

Další informace na internetu:
http://t-mobile.cz/
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Potvrdit > OK
TM CZ WAP > OK > Aktivovat > OK

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:
Stsiknout OK > Zprávy > OK > Parametry > OK > Parametry MMS > OK > Profile > OK > TM CZ MMS >
OK > Změnit (nebo vytvořit)> OK
Název profilu
Servisní středisko
IP adresa
Zabezpečení
Volba přenos. k.
Autentifikace

TM CZ MMS
http://mms
010.000.000.010
Normální
GPRS
PAP

Stisknout OK > Jméno uživatele: mms > OK > Heslo: mms > OK
APN
Mode Immediate
Dor.
Pl.
Pm.
Timer

mms.t-mobile.cz
nevyplňovat
S doručenkou/Bez doručenky
Maximální doba
Archív v telef.
5 Seconds

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:
Stisknout OK > Zprávy > OK > Parametry > OK > Parametry SMS > OK >
SSL
Em
Formát
Dor
PL.
Typ
Pm.
Kan

+420603052000
nevyplňovat
SMS
S doručenkou/Bez doručenky
Maximální doba
SMS
Archív v telef.
GSM

Nastavení ceny hovorů
Používáte-li předplacenou službu Twist, můžete si telefon nastavit tak, aby zobrazoval cenu posledního hovoru
a celkovou provolanou částku. Oba údaje jsou však pouze orientační, skutečnou výši svého kreditu zjistíte
např. po odeslání kódu *101# jako hovor.
K nastavení ceny hovorů budete potřebovat kód PIN2, který je součástí dokladů k SIM kartě. Postup nastavení
v telefonu je tento:
Menu > Osobní nastavení > OK > Nastavení > OK > Výpis volání > OK > Cena > Cena jednotky > OK >
PIN2 > OK > KC > ok > potvrdit > Cena 1 jednotky : 0.1 > ok

Další informace na internetu:
http://t-mobile.cz/
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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 > Osobní nastavení > OK > Nastavení > OK > Služby > OK > Blokování hov. > OK > Odchoz.
Hovory > OK > Kromě FDN > OK > Aktivovat / Deaktivovat
Nastavení čísel pevné volby
Menu > Telefonní seznam - Speciální čísla - Pevná čísla

Kód přístroje
Kód přístroje od výrobce: Zadává uživatel při první aktivaci

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 > Osobní nastavení > OK > Nastavení > OK > Služby > OK > Hovory > OK > Skryté číslo > OK >
Aktivovat / Deaktivovat

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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