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Bezdrátový 4G router
ASUS WL-500gP
(s podporou služby Internet 4G)

Začínáme

Krok 1: Instalace
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Gratulujeme vám k zakoupení routeru ASUS WL-500g
Premium s podporou 4G modemu a 4G USB
modemu pro vysokorychlostní připojení k internetu
(dále jen „4G router“).
Podporovaná 4G zařízení
4G modem
4G modem je externí modem určený
pro použití v sítích UMTS TDD 872 /
1900 MHz. Tento dvoupásmový
modem uživatelům poskytne rychlé
bezdrátové datové připojení k internetu prostřednictvím
sítě TDD v kterémkoli z výše zmíněných pásem.
Obchodní název nabízené služby je Internet 4G.
Modem je napájen ze síťového adaptéru 230V / 50Hz.
4G USB modem
4G USB modem poskytne
uživatelům rychlé bezdrátové
datové připojení k internetu
kdekoli, včetně použití v zahraničí. Modem je určen pro
použití v sítích EDGE / GPRS 900 / 1800 MHz a UMTS
TDD 872 / 1900 MHz. Má integrovanou anténu
a připojuje se k rozhraní USB hostitelského počítače,
(k napájení jsou zapotřebí 2 USB konektory). Výběr sítě
probíhá automaticky, uživatel má možnost zvolit síť
i manuálně. Rychlost připojení přes Internet 4G je
mnohonásobně vyšší než nejvyšší rychlost EDGE.
Tento rychlý průvodce vám pomůže zprovoznit
internetové připojení s 4G modemem nebo 4G USB
modemem a routerem. Udělali jsme maximum pro to,
aby nastavení bylo co nejjednodušší. V případě
standardního nastavení počítače stačí téměř jen správně
zapojit kabely a internetové připojení začne fungovat.
Nejste-li si přesto zcela jisti postupem instalace,
vyhledejte pomoc pokročilejšího uživatele nebo
profesionální firmy.

Důležité:
Pokud jste zakoupili zároveň router ASUS WL-500gP
a 4G modem nebo 4G USB modem, postupujte při
zprovoznění podle tohoto návodu (nikoli podle
„Rychlého průvodce“, který je přiložen
k modemu). Pro nastavení není nutné instalovat
ani Web’n’walk Manager, ani software přiložený
na CD-ROM v balení routeru.
K používání tohoto produktu musí být váš počítač
vybaven konektorem RJ-45 pro připojení k počítačové
síti Ethernet (LAN) a musí mít nainstalovaný
internetový prohlížeč (například Internet Explorer).
Bezdrátová WiFi komunikace mezi routerem a vaším
počítačem je z principu dostupná každému, kdo se
nachází v okolí a může přijímat jejich signál. Z toho
důvodu je ve výchozím nastavení WiFi vypnuta
a před zapnutím je ji nutné zabezpečit. Základní
zabezpečení podporované routerem je popsáno
v Kroku 4 tohoto návodu, považujete-li za nutné
sofistikovanější zabezpečení (podle povahy
přenášených dat), obraťte se se svou žádostí na
odborníka. Zabezpečení bezdrátové komunikace
pomocí WiFi v žádném případě nepodceňujte.
Informace k podpoře routeru naleznete na www.t-mobile.cz/4grouter. Bezpečnostní
pokyny naleznete na konci této příručky. Podrobnější informace o obou zařízeních
naleznete v podrobných uživatelských příručkách těchto zařízení.

Součástí balení bezdrátového routeru je i poukaz
na služby společnosti AutoCont spojené s instalací
zařízení, které doporučujeme využít, nepodaří-li se
vám router postupem uvedeným v tomto Rychlém
průvodci zprovoznit.
Přejeme vám spokojené surfování se službami
T-Mobile!

Instalace 4G modemu
Poznámka: Máte-li již funkční připojení Internet 4G
s modemem připojeným k počítači pomocí USB
kabelu, můžete přejít rovnou na Krok 2.
 Vybalte modem z krabice a zatlačením na západku
otevřete jeho zadní kryt.
 Vložte do modemu SIM kartu T-Mobile s aktivovaným
tarifem Internet 4G. SIM kartu vložte do prostoru pod
zadním krytem, kontakty dolů, zkoseným rohem
směrem ke spodní straně modemu.
Více podrobností ke zprovoznění modemu
naleznete v Návodu k obsluze 4G modemu
v sekci 3 (vynechejte poslední krok, instalaci
softwaru, popsanou na stránce 13 a dále).
 Do modemu vložte akumulátor, který je součástí
dodávky. Poté zadní kryt opět zavřete.
 Najděte pro modem místo s nejsilnějším signálem
(čím silnější signál, tím vyšší bude rychlost připojení
k internetu). Postupujte následovně:
 Zapněte modem červeným tlačítkem (měl by
fungovat na baterii; je-li baterie vybitá a modem nelze
zapnout, připojte modem asi na čtvrt hodiny
k síťovému adaptéru). Zelené indikátory signálu
začnou střídavě blikat a modem hledá síť Internet 4G.
 Po nalezení signálu Internet 4G začnou zelené
indikátory blikat společně. Čím déle svítí, tím
silnější je v daném místě signál Internet 4G (při
velmi silném signálu se rozsvítí trvale). Pomocí
těchto indikátorů snadno najdete v daném
prostoru místo s nejsilnějším signálem. Pomoci
může i otáčení modemu podle jeho svislé osy.
 Po nalezení místa s vhodným signálem připravte
modem pro trvalé umístění. K němu použijte
přiložený stojánek, případně přísavky pro instalaci
do vertikální polohy (rám okna, sklo atd.).
 Doporučujeme umístnit modem (je-li možný výběr)
ve vyšších podlažích, v blízkosti oken a dále
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od silných zdí či železobetonových konstrukcí,
které omezují šíření signálu. Ujistěte se také, že
místo trvalého umístění modemu je vhodné
z hlediska rozsahu teplot (+15 až +35 °C)
a vlhkosti.
 Po instalaci modemu zapojte do zásuvky přiložený
napájecí zdroj a jeho konektor zapojte do modemu.
Modem ponechejte zapnutý a připojený k síti
Internet 4G.
 Propojovací USB kabel zapojte do modemu,
ale jeho druhý konec zatím nikam nepřipojujte.
Výsledkem tohoto kroku je modem s připojeným USB
kabelem, s připojeným napájecím zdrojem a přihlášený
k síti Internet 4G (postranní diody souhlasně blikají
nebo trvale svítí, prostřední kulatá LED bliká).
Instalace 4G USB modemu
Poznámka: Máte-li již funkční připojení Internet 4G
s modemem připojeným k počítači pomocí USB
kabelu, můžete přejít rovnou na Krok 2.
 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.
 Více podrobností naleznete v Návodu k obsluze.
Vynechejte poslední krok Instalace softwaru
na stránce 19 a dále.
 Výsledkem tohoto kroku je modem s připojeným
USB kabelem a vloženou SIM kartou.

Krok 2: Zapojení routeru
ASUS WL500gP

Krok 3: Nastavení routeru

 Vyjměte router z krabice a položte jej na dosah USB
kabelu připojeného k 4G modemu nebo 4G USB
modemu a současně do blízkosti elektrické
zásuvky. Pro využití bezdrátové sítě WiFi je vhodné
router umístnit co nejblíže k plánovanému umístění
vašeho počítače.
Teoretický dosah antény je několik desítek metrů
na volném prostranství, avšak stěny a další překážky
šíření WiFi signálu omezují. Ideální místo pro router je
stejné podlaží či střed prostoru, který je třeba vykrýt.
Stejně jako u modemu dbejte na vhodnost místa
z hlediska přípustných teplot a vlhkosti, bližší
informace jsou uvedeny na straně 11 tohoto
Rychlého průvodce.
 K routeru přišroubujte WiFi anténu a otočte ji do
svislé polohy.
 USB kabel z 4G modemu zasuňte do jedné
z USB zásuvek na routeru (lhostejno které).1)

Novější operační systémy (např. Windows XP, Vista)
by měly být schopny s routerem fungovat automaticky,
bez nutnosti jakýchkoli změn nastavení počítače.
 Zapněte počítač a spusťte internetový prohlížeč
(např. Internet Explorer).
 Zadejte IP adresu 192.168.1.1 (bez mezer).
Zobrazí-li se výzva k zadání hesla, je počítač
správně nastaven. V opačném případě (chybové
hlášení, že stránku nelze zobrazit) nejprve nastavte
počítač dle postupu uvedeného v Příloze 1 a celý
Krok číslo 3 zopakujte od začátku.
 Do dialogového okna zadejte uživatelské jméno
admin a heslo admin.
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4.

Napájecí
zdroj

2.

USB kabel
4G modemu

 Pokud připojujete 4G USB modem, zasuňte obě
USB koncovky kabelu do USB zásuvek na routeru.
Jedena USB zásuvka slouží pro přenos dat
a napájení, druhá slouží pouze k napájení modemu.
 Ethernetový kabel s konektory RJ45 (dodávaný
s routerem) připojte jedním koncem do kterékoli
ze zásuvek LAN 1 až LAN4 (pozor – nikoli do
zásuvky WAN) a druhým koncem do síťové karty
svého počítače.2)
 Napájecí zdroj zasuňte do zásuvky (230 V st, 50 Hz)
a do routeru připojte zástrčku na konci jeho
napájecího kabelu (zástrčku zapojte do kulaté
zdířky s nápisem DC IN). Router se zapne a na jeho
předním panelu trvale svítí indikátor zapnutí PWR.
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 Na následující stránce se objeví výrazný text
žádající o zadání kódu PIN. Zadejte PIN kód vaší
SIM karty, který naleznete v průvodním dopise
od SIM karty. Při dalším použití se PIN kód vypne
a příští přihlášení tak bude rychlejší. Máte-li na kartě
PIN kód již z dřívějška vypnutý, ponechejte pole
prázdné a přeskočte k další odrážce.

Výsledkem tohoto kroku je zapnutý router spojený
s modemem a počítačem.

3.

Ethernet (LAN)
kabel k počítači

1.

Anténu otočit
do svislé polohy

1) V případě nutnosti je možné zakoupit v prodejnách výpočetní techniky další (prodlužovací) USB kabel potřebné délky a tím zvětšit možnou vzdálenost mezi modemem
a routerem. Teoretické maximum délky USB kabelu je však cca 5–10 metrů.
2) Použití Ethernetového kabelu je nezbytné pro nastavení routeru, a to i pokud router plánujete používat jen s bezdrátovou sítí WiFi (tj. pokud k připojení počítače
k routeru nehodláte použít Ethernetový kabel.

 Okno prohlížeče se nyní otevře na záložce Internet
4G. Máte-li na SIM kartě aktivován kód PIN (v tomto
stavu jsou dodávány všechny nové SIM karty),
objeví se následující dialogové okno:

Toto okno zavřete klepnutím na OK.

 Další položky na stránce ponechejte beze změn,
nevztahuje-li se na vás něco z níže uvedeného:
 Máte-li u společnosti T-Mobile předplacenou
službu veřejné dynamické adresy (APN Internet
Plus), zadejte do pole APN publicip.t-mobile.cz3)
 Jste-li firemní zákazník společnosti T-Mobile se
soukromým APN, které chcete využívat se službou
Internet 4G, zadejte do pole APN název svého
soukromého APN. Přihlašovací jméno a heslo
vám sdělí správce vaší podnikové sítě.
Hodláte-li router provozovat s bezdrátovou WiFi
komunikací, doporučujeme též se správcem
(administrátorem) vaší sítě konzultovat vhodné
zabezpečení bezdrátového routeru.

3) Tuto službu si můžete objednat prostřednictvím Zákaznického centra T-Mobile na telefonním čísle 4603.
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 V případě, že jste připojeni pomocí 4G USB
routeru, máte navíc možnost volby režimu připojení.
Při volbě sítě a komunikační technologie (síť
Internet 4G nebo EDGE/GPRS) dává 4G USB
modem 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. Manuální volbou režimu připojení, můžete
tento výběr ovlivnit.
 Klikněte na tlačítko Uložit a na následující stránce
ještě jednou vše potvrďte tlačítkem Uložit
a restartovat.
Po dokončeném restartu routeru by prostřední
indikátor 4G modemu měl svítit nepřerušovaně,
což znamená, že modem se úspěšně připojil k síti
Internet 4G a k internetu. V případě 4G USB
modemu LED bliká krátce zeleně.
Chcete-li připojovat své počítače\ a další zařízení
pomocí bezdrátové sítě WiFi, proveďte ještě čtvrtý krok.

Krok 4: Nastavení bezdrátové sítě

 Po předchozím kroku by se v internetovém
prohlížeči vašeho počítače měla opět automaticky
zobrazit obrazovka administračního rozhraní.
Pokud se nezobrazí, zadejte do internetového
prohlížeče (např. Internet Explorer) opět adresu
192.168.1.1 a do dialogového okna zadejte
uživatelské jméno admin a heslo admin, stejně
jako v předchozím kroku.
 Klepnutím na záložku WiFi se dostanete
do nastavení bezdrátové sítě. Zde si vyberte
preferovaný způsob zabezpečení bezdrátové
komunikace za pomocí WiFi. Použijte ověřovací
metodu, kterou podporuje váš počítač.
 Nejběžnější, i když nepříliš bezpečnou volbou,
je WEP klíč. Do okna zadejte přesně 13 znaků
(číslice a písmena bez diakritiky a mezer).4)
 WPA-PSK s TPIK zabezpečením je nejnovější
zabezpečovací metoda, kterou však nepodporují
starší WiFi zařízení. Chcete-li používat WPA-PSK,
ověřte si v uživatelské příručce svého WiFi zařízení
(karty či notebooku), zda je to možné. Jako klíč
použijte 8–30 znaků (čím delší a náhodnější klíč,
tím lepší zabezpečení).
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 Zadaný klíč a zvolenou metodu si poznamenejte,
protože bude nutné je ještě zadat do počítačů
nebo dalších zařízení, která se budou přes WiFi
připojovat.
 Každá bezdrátová síť vysílá svůj identifikátor. Je-li
v dané oblasti dostupných více bezdrátových sítí,
tento identifikátor vám pomůže najít tu vaši.
Výchozí hodnotu 4G router si můžete změnit na
vlastní dle potřeby, např. NaseSit (nepoužívejte
diakritiku, mezery a zvláštní znaky kromě pomlček
a podtržítek).
 Stiskněte tlačítko Uložit a následně potvrďte
tlačítkem Uložit a restartovat.
 Po restartu routeru se na jeho předním panelu
rozsvítí kontrolka AIR a po nastavení počítače
je možné se připojit k bezdrátové síti.
 Nadále tedy není nutné mít počítač připojen
k routeru síťovým kabelem Ethernet – k internetu
se můžete připojovat pouze s použitím WiFi.
Tímto krokem je nastavení bezdrátové sítě hotové.
Přesný postup vyhledání bezdrátové sítě a zadání
přístupového klíče naleznete v uživatelské příručce
svého počítače či WiFi karty. (Obvykle existuje
specifický program dodávaný výrobcem WiFi zařízení
či počítače, který vám s tímto nastavením pomůže,
základní podporu obsahují i Windows XP, Vista
a další operační systémy. Základní postup nastavení
počítače pro připojení k bezdrátové síti pomocí
Windows Zero Configuration je popsán přímo
v Nápovědě operačního systému a jeho
dokumentaci.)

4) Ideální je použít co nejvíce náhodnou kombinaci znaků, např. s využitím internetových stránek http://www.andrewscompanies.com/tools/wep.asp (zvolte 128bit a ASCII).
Klíč je nutné si poznamenat, protože jej bude třeba zadávat do všech zařízení, která se budou připojovat po bezdrátové síti.

Příloha 1 – Nastavení počítače
pro přístup k síti LAN
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Další funkce bezdrátového 4G routeru
Váš bezdrátový router nabízí celou řadu dalších
funkcí, jejichž popis v češtině naleznete v uživatelské
příručce ASUS na stránkách 161–180. Využití těchto
funkcí je vhodné pouze pro pokročilé uživatele.
Tyto funkce jsou k dispozici v rozšířeném nastavení
4G routeru, k němuž se přistupuje takto:
 Zapněte počítač a spusťte internetový prohlížeč
(např. Internet Explorer).
 Zadejte adresu 192.168.1.1 (bez mezer). Po výzvě
k zadání uživatelského jména a hesla zadejte
admin a admin, stejně jako v Kroku 1.
 Okno prohlížeče se nyní otevře na záložce Internet
4G. Přejděte na záložku Rozšířené a klepněte
na tlačítko Přejít na rozšířené nastavení.

Obnova výchozích nastavení
Obnova výchozích nastavení, obsažená na této
záložce, umožňuje návrat k výchozím nastavením
routeru při jeho zakoupení. Stejného efektu
dosáhnete, budete-li při zapnutém routeru držet
stisknuté tlačítko Restore na zadním panelu (k jeho
stisknutí použijte špičatý předmět, například tužku,
a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud nezačne blikat
kontrolka zapnutí na předním panelu).

Obnova
nastavení

Tato příloha vám pomůže nastavit počítač pro
připojení k 4G routeru Ethernetovým kabelem,
které je potřebné k prvotnímu nastavení modemu.
Počítač je třeba nastavit pro dynamicky přidělovanou
IP adresu. Postup pro nejčastější operační systémy
naleznete níže. Ve Windows Vista, XP a 2000
je nutné být přihlášen jako správce systému.
Windows Vista (nastavení měňte pouze v případě,
že s routerem po propojení Ethernetovým kabelem
nelze komunikovat)
 V nabídce Start vyberte položku Ovládací panely,
poté klepněte na ikonu Centrum sítí a sdílení.
 V levém poli vyberte položku Spravovat síťová
připojení. V průběhu nastavování síťového spojení,
můžete být vyzván k zadání hesla administrátora.
 V okně Síťová připojení klikněte pravým tlačítkem
na položku Připojení k místní síti a v kontextové
nabídce vyberte položku Vlastnosti.
 V okně Připojení k místní síti – Vlastnosti přejděte
na záložku Sítě a v seznamu nadepsaném Toto
připojení používá následující položky: klepněte
na položku Protokol sítě Internet (TCP/IPv4).
Poté klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 Klepnutím na příslušný přepínač zvolte Získat
adresu IP ze serveru DHCP automaticky. Nastavení
poté potvrďte tlačítkem OK.
Po tomto kroku můžete opakovat Krok 2 nastavení.
Windows XP (nastavení měňte pouze v případě,
že s routerem po propojení Ethernetovým kabelem
nelze komunikovat)
 V nabídce Start vyberte položku Ovládací panely,
poté klepněte na ikonu Síťová připojení.
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 V okně Síťová připojení klikněte pravým tlačítkem
na položku Připojení k místní síti a v kontextové
nabídce vyberte položku Vlastnosti.
 V okně Připojení k místní síti – Vlastnosti přejděte
na záložku Obecné a v seznamu nadepsaném Toto
připojení používá následující položky: klepněte
na položku Protokol sítě Internet (TCP/IP).
Poté klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 Klepnutím na příslušný přepínač zvolte Získat adresu
IP automaticky. Nastavení poté potvrďte tlačítkem OK.
Po tomto kroku můžete opakovat Krok 2 nastavení.
Windows 2000 (nastavení měňte pouze v případě,
že s routerem po propojení Ethernetovým kabelem
nelze komunikovat)
 V Ovládacích panelech poklepejte na ikonu Síťová
a telefonická připojení.
 V okně Síťová a telefonická připojení klepněte
pravým tlačítkem na ikonu Připojení k místní síti
a v kontextové nabídce vyberte položku Vlastnosti.
 V okně Připojení k místní síti – Vlastnosti zvolte
položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) a poté
klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 V dialogovém okně Protokol sítě Internet (TCP/IP)
– Vlastnosti klepněte na přepínač označený Získat
adresu IP automaticky.
Po tomto kroku můžete opakovat Krok 2 nastavení.
Konfigurace protokolu DHCP ve Windows ME
 V Ovládacích panelech poklepejte na ikonu Síťová
a telefonická připojení.
 V okně Síťová a telefonická připojení klepněte
pravým tlačítkem myši na ikonu Síť a poté zvolte
Vlastnosti.

10

 V dialogovém okně Vlastnosti sítě zvolte TCP/IP
a klepněte na Vlastnosti.
 V dialogovém okně Nastavení TCP/IP klepněte
na možnost Získat adresu IP automaticky.
 Pro potvrzení a uložení změn klepněte na tlačítko
OK a nakonec zavřete okno Ovládací panely.
Po tomto kroku můžete opakovat Krok 2 nastavení.
Konfigurace protokolu DHCP ve Windows 95
a Windows 98
 Otevřete Ovládací panely a pak klepněte na ikonu
Síť.
 Zvolte síťovou součást označenou TCP/IP
a poté klepněte na Vlastnosti.
 Pokud je protokol TCP/IP v seznamu uveden
vícekrát, zvolte položku odpovídající typu vaší
síťové karty nebo adaptéru.
 V dialogovém okně Vlastnosti TCP/IP klepněte
na záložku IP adresa.
 Klepněte na možnost Získat adresu IP
automaticky.
 Pro potvrzení a uložení změn klepněte na tlačítko
OK. Můžete být vyzváni ke vložení instalačního CD
Win98. Poté dojde k restartování počítače.

Podmínky používání
Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách:
 Je určeno pro bezdrátové připojení k počítačové síti
a vztahuje se na něj generální licence
VO-R/12/08.2005-34.
 Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou
40 °C, která nesmí být překročena.
 Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému
slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být
zakrýváno.
 Není určeno k používání v blízkosti vody, např.
vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém
sklepě nebo u bazénu.
 Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí
teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku
s vodou ani vodními parami, které by se mohly
srážet uvnitř přístroje.
Čištění
 Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění
použijte vlhký hadřík.
 Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové
čisticí prostředky.
Bezpečnostní pokyny
 Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím
zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný
k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být
zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož
napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
 Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji
a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do
odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická
zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení
a musí být snadno přístupná. Přívodní elektrickou
šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumisťujte
ji na místo, kde by po ní mohl někdo chodit či kde
by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní
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pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li
zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat.
 Nastane-li některá z níže uvedených situací,
odpojte přístroj od napájení a obraťte se na
kvalifikovaného servisního pracovníka.
 Elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená
nebo roztřepená.
 Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda
či jiná tekutina.
 Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování
přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
 Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.
 Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani
vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo
odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým
proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho
opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku
úrazu elektrickým proudem. V případě nutného
servisního zásahu se obracejte výhradně na
kvalifikované servisní techniky.
Servis
 Záruční opravy zařízení uplatňujte u společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s.
 Placený pozáruční servis zajišťuje dovozce zařízení
Joyce ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno.
E-mail: support@joyce.cz, telefon 545 421 791.

