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C) PŘIPOJENÍ VAŠEHO POČÍTAČE K SÍTI INTERNET POMOCÍ KABELU

6.  Kabel žluté barvy (LAN kabel) přiložený v balení zapojte do kteréhokoliv žlutého portu 
na Wi-Fi routeru.

7. Druhý konec kabelu připojte do síťové karty vašeho PC.

D)  ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ WI-FI ROUTERU
JEN PRO ZKUŠENÉ UŽIVATELE

8.  Chcete-li si Wi-Fi router nastavit, zadejte do svého prohlížeče adresu http://192.168.1.1
9.  Zobrazí se vám přihlašovací obrazovka, zadejte jméno „admin“ a heslo ze zadní strany zařízení označené jako Password.

Zařízení je nyní zapojeno a spouští se automatická konfi gurace, která může trvat od 5 do 30 minut. Během automatické 
konfi gurace zařízení nerestartujte ani nevypínejte. Podle typu objednané služby se vám automaticky spustí Pevný internet 
a/nebo T-Mobile TV. V opačném případě nás kontaktujte.
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800 73 73 73
(ze zahraničí +420 603 603 603)
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(ze zahraničí +420 603 603 603)
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Sítí T-Mobile se rozumí síť 
elektronických komunikací 
provozovaná společností
T-Mobile Czech Republic a.s.
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tiskové chyby vyhrazeny.



Stručný návod prvního zapojení služby Pevný internet s garancí připojení:

Postup:

1) Pokud SIM kartu nevložil do USB LTE modemu již prodejce, vylomte 
SIM kartu z jejího původního plastového nosiče a ze tří možných velikostí 
vyberte střední velikost (tzv. microSIM). Tu vložte do příslušného otvoru 
USB LTE modemu. 

2) Zapněte DSL modem a vyčkejte, až se svítící LED indikátory stabilizují 
(může trvat i několik minut). Poté připojte USB LTE modem s vloženou SIM 
kartou do USB konektoru DSL modemu. Po přihlášení do LTE sítě se na 
USB LTE modemu rozsvítí červený LED indikátor. 

3) Pokud máte počítač připojen přes LAN kabel a na DSL modemu svítí i LED indikátor Internet (příp. Online), jste připojeni k 
internetu. V případě připojení přes Wi-Fi se ujistěte, že DSL modem vysílá Wi-Fi signál. Na vašem počítači či telefonu zvolte název Wi-Fi 
sítě uvedeném na štítku DSL modemu (pokud nepoužíváte vlastní název) a zadejte příslušné heslo (označeno někdy jako Wi-Fi key). 
Pokud jste vše provedli správně, měl by Váš notebook či telefon být připojen k internetu.

4) Připojení k internetu přes pevnou síť (zásuvku ve zdi) Vám zapojí technik, který u Vás bude aktivovat vedení do internetové zásuvky.

USB LTE modem i SIM karta jsou určené pouze k zapojení s DSL modemem pro dočasné připojení k internetu a neslouží pro zapojení 
do jiných zařízení.
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Stručný návod k již funkční službě Pevný internet s garancí připojení:

Postup:

1) V případě, že máte pevné (metalické či optické) připojení k internetu již dostupné (zapojení ve variantě I. nebo II., můžete si jej 
zálohovat.  

2) Pokud SIM kartu nevložil do USB LTE modemu již prodejce, vylomte správnou velikost SIM a vložte ji do USB LTE modemu. Ten 
následně připojte do USB konektoru DSL modemu. Pokud vidíte na USB modemu červeně svítící LED indikátor, proběhlo korektní 
přihlášení k LTE síti.

3) Pokud dojde k náhlému výpadku internetu přes pevnou přípojku, přibližně do minuty se sestaví záložní připojení k internetu přes 
mobilní síť LTE.

USB LTE modem i SIM karta jsou určené pouze k zapojení s DSL modemem pro dočasné připojení k internetu a neslouží pro zapojení 
do jiných zařízení.
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