JAK SE S NOVÝM MODEMEM

A DATOVÝM TARIFEM OD T-MOBILE

PŘIPOJIT K INTERNETU
GRATULUJEME VÁM K POŘÍZENÍ DATOVÉ SLUŽBY OD T-MOBILE!
Nyní můžete i vy surfovat na naší nejrychlejší síti.
Vaše nová datová SIM karta je chráněna 4místným kódem PIN,
který najdete v originálním balení SIM karty. Následující
návod vás provede vaším prvním připojením.

1

VLOŽTE SIM KARTU DO MODEMU A ZAPNĚTE JEJ
(jak na to, vám poradí přiložený návod Rychlý start)

2

ZAPNĚTE SVÉ ZAŘÍZENÍ (PC, notebook, tablet či chytrý telefon)

3

PŘIPOJTE ZAŘÍZENÍ k modemu pomocí LAN kabelu nebo pomocí WiFi – výchozí
nastavení WiFi najdete na samolepce umístěné na spodní straně modemu
HESLO PRO WIFI: xxxxxxxxxxxxx

4

SPUSŤTE INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ a do linky pro adresu zadejte 192.168.8.1.
Budete vyzváni k zadání hesla. Heslo pro první přihlášení je admin.

5

6

7

Po zadání hesla pro první přihlášení budete vyzváni k jeho změně.
Stiskněte tlačítko OK.

Poté se zobrazí okno pro změnu hesla.
Do pole Current password vyplňte výchozí heslo: admin.
Do pole New password vyplňte své nové heslo, které si sami navrhnete.
Správnost nového hesla potvrdíte jeho opětovným zadáním do pole Confirm password.

Nyní jste se přihlásili do webové správy modemu!
Jazyk na češtinu změníte vpravo, v menu správy modemu.

8

Čeština je nastavena a nyní můžete zadat PIN k SIM kartě.
V menu vyberte položku Nastavení. Opět budete dotázáni na zadání hesla.
Zadejte své nové heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit.

TIP
Plastový nosič
SIM karty, na
které je uvedem
PIN k vaší SIM
kartě, si pečlivě
uschovejte.

9

Objeví se menu Nastavení modemu. V levé části nabídky vyberte položku
Zabezpečení a klikněte na Správa kódu PIN.

10

Zadejte kód PIN k SIM kartě, kterou máte vloženou do modemu.
Poté klikněte na tlačítko Použít.

TIP
Zaškrtněte volbu
Pamatovat si
výběr. Při dalším
připojení již nebudete vyzváni
k zadání kódu
PIN.

11

Zvládli jsme to!
Nyní jste se připojili k internetu.

TIP
Pokud se po prvním přihlášení do správy modemu
a zadání nového hesla (bod 8) pokusíte připojit
k internetu, modem vás sám vyzve k zadání kódu PIN.
Po zadání kódu PIN bude jako výchozí jazyk automaticky
nastavena čeština.

V PŘÍPADĚ DOTAZU
NÁS KONTAKTUJTE
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM T-MOBILE
Telefon
800 73 73 73
E-mail
info@t-mobile.cz
Internet
t-mobile.cz

