
Správce spojení
U¾ivatelská pøíruèka

1.0. vydání CS



© 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky 
nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù 
a spoleèností zmiòované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo 
obchodními firmami pøíslu¹ných vlastníkù.

Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho èásti 
v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném souhlasu spoleènosti Nokia. 
Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny 
a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.

V maximální míøe povolené pøíslu¹nými právními pøedpisy nejsou spoleènost Nokia ani 
jakýkoli z jejích poskytovatelù licence za ¾ádných okolností odpovìdni za jakoukoli ztrátu 
dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli 
zpùsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dod „tak jak je“. V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu 
a správností a spolehlivosti informací v nìm obsa¾ených se kromì záruk stanovených 
pøíslu¹nými právními pøedpisy neposkytují ¾ádné dal¹í záruky, výslovné nebo implicitní, 
vèetnì (nikoli v¹ak pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti pou¾ití pro urèitý úèel. Spoleènost 
Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat 
nebo ukonèit jeho platnost.

Dostupnost urèitých výrobkù, programù a slu¾eb pro tyto výrobky se mù¾e li¹it podle oblastí. 
Podrobnìj¹í informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. 
Tento pøístroj mù¾e obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem 
právních pøedpisù upravujících export platných v USA a dal¹ích zemích. Obcházení 
pøíslu¹ných právních pøedpisù je zakázáno.

1.0. vydání CS



Obsah
1. Úvod......................................  4

2. Zaèínáme ..............................  5
Hlavní zobrazení ....................................  5

3. Kontakty a zprávy................  7
Kontakty...................................................  7
Zprávy .......................................................  7

Napsání a odeslání zprávy...............  7
Zobrazení zprávy a odeslání 
odpovìdi ...............................................  8
Odstraòování zpráv............................  8

4
Z
o
N

N
N
N
Z
i

. Nástroje a nastavení............ 9
obrazení mìsíèních informací 
pøipojení ...............................................  9
astavení pøipojení...............................  9
Správa profilù pøipojení..................  10
Nastavení datových pøipojení.......  10
Automatické pøipojování................  11
Povolení pøipojení v roamingu .....  11
Profily WLAN/Wi-Fi .........................  11
astavení aktualizace softwaru......  12
astavení sítì.......................................  12
astavení kódu PIN ............................  13
mìna jazyka nebo zobrazení 
nformací................................................  13
3



Ú v o d
1. Úvod

Aplikace správce spojení umo¾òuje pøistupovat k rùzným internetovým 
slu¾bám a definovat nastavení pøipojení k internetu. K poèítaèi musí být 
pøipojen internetový modem Nokia.

Aplikace se do poèítaèe nainstaluje pøi prvním pou¾ití internetového 
modemu Nokia. Podrobnosti najdete ve struèné pøíruèce 
k internetovému modemu Nokia.

Pozornì si pøeètìte tuto pøíruèku. Pøeètìte si také struènou pøíruèku 
k internetovému modemu Nokia a u¾ivatelské pøíruèky k poèítaèi, 
operaènímu systému a poèítaèovému softwaru pou¾ívanému pøi 
internetovém spojení pøes internetový modem Nokia.

Dal¹í informace najdete na webu www.nokia.com/support nebo na 
místním webu spoleènosti Nokia.

Ne¾ zaènete pou¾ívat internetové slu¾by popsané v této pøíruèce, 
po¾ádejte provozovatele slu¾eb o informace o poplatcích za pøenos dat.
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Z a è í n á m e
2. Zaèínáme

Chcete-li spustit správce spojení, pøipojte k portu USB v poèítaèi 
internetový modem Nokia nebo spus»te aplikaci zpùsobem bì¾ným pro 
vá¹ operaèní systém (napøíklad v Microsoft Windows XP zvolte mo¾nost 
Start > Programy > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet 
Modem). Poèítaè poskytne hlavní zobrazení aplikace.

■ Hlavní zobrazení
V hlavním zobrazení je zobrazen název provozovatele slu¾eb, 
kterého vyu¾íváte, typ celulární sítì (napøíklad 3.5G) a intenzita signálu 
provozovatele slu¾eb na aktuálním místì (èím více zelených teèek, tím 
lep¹í signál). Zobrazení mù¾e obsahovat také ikony rùzných webù.

Hlavní zobrazení obsahuje tyto mo¾nosti:

• Chcete-li se z jiných zobrazení vrátit do hlavního zobrazení, zvolte 
mo¾nost .

• Chcete-li se k internetu pøipojit pøes celulární sí» pomocí aktuálního 
profilu pøipojení, zvolte mo¾nost Internetové pøipojení > . Kdy¾ je 
spojení aktivní, je nahoøe zobrazena ikona . Chcete-li spojení 
ukonèit, zvolte mo¾nost .

Chcete-li se pøipojit k internetu pøes bezdrátovou sí» WLAN, zvolte 
mo¾nost Zobrazit seznam sítí a vyberte po¾adovanou sí». Indikátor 
u názvu sítì zobrazuje intenzitu signálu sítì. Pokud je u názvu sítì 
zobrazen zámek, je sí» chránìna a pøed jejím pou¾itím musíte zadat 
heslo.

• Chcete-li spravovat kontakty ulo¾ené na SIM kartì, zvolte 
mo¾nost . Podrobnosti najdete v èásti „Kontakty“, na str. 7.

• Chcete-li posílat a zobrazovat textové zprávy, zvolte mo¾nost . 
Podrobnosti najdete v èásti „Zprávy“, na str. 7.

• Chcete-li software (firmware pøístroje a aplikaci správce spojení) 
aktualizovat z internetu, zvolte mo¾nost . 
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Z a è í n á m e
Stahování nových verzí softwaru mù¾e vy¾adovat pøenos velkého 
mno¾ství dat v síti poskytovatele slu¾eb. Informujte se u svého 
poskytovatele slu¾eb o poplatcích za datové pøenosy.

• Chcete-li urèit nastavení, zvolte mo¾nost . Chcete-li se vrátit do 
pøedchozího zobrazení, zvolte mo¾nost Zpìt. Podrobnosti najdete 
v èásti „Nástroje a nastavení“, na str. 9.

• Chcete-li otevøít tuto pøíruèku, zvolte znak otazníku (Nápovìda). 
Pøíruèka bude zobrazena v aplikaci pro ètení souborù PDF 
nainstalované v poèítaèi.

• Chcete-li aplikaci minimalizovat, ani¾ byste ukonèili aktivní spojení, 
zvolte mo¾nost . Chcete-li okno aplikace obnovit, klepnìte na 
ikonu minimalizované aplikace.

• Správce spojení ukonèíte klepnutím na tlaèítko X. Tímto krokem také 
ukonèíte pøipojení k internetu.
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K o n t a k t y  a  z p r á v y
3. Kontakty a zprávy

■ Kontakty
Chcete-li spravovat kontakty ulo¾ené na SIM kartì, zvolte v hlavním 
zobrazení mo¾nost .

Chcete-li kontakt odstranit, zvolte ikonu X u kontaktu a zvolte 
mo¾nost Ano.

Chcete-li kontaktu poslat textovou zprávu, vyberte kontakt a zvolte 
mo¾nost  vedle nìj.

Chcete-li hledat kontakt, zadejte jeho jméno do pole .

Chcete-li pøidat kontakt, zvolte mo¾nost Nový, zadejte jméno 
a telefonní èíslo a zvolte mo¾nost OK.

■ Zprávy
Chcete-li posílat a zobrazovat textové zprávy, zvolte v hlavním 
zobrazení mo¾nost . Zprávy jsou ukládány na SIM kartu a zobrazeny 
v seznamu.

Kdy¾ pøijmete novou zprávu, bude v seznamu zobrazeno jméno 
odesilatele a vedle nìj poèet zpráv, které vám poslal.

Napsání a odeslání zprávy
Tento pøístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejich¾ délka pøekraèuje 
limit jediné zprávy. Del¹í zprávy budou odeslány jako série dvou èi více zpráv. 
Poskytovatel mù¾e takovou zprávu vyúètovat odpovídajícím zpùsobem. Znaky, 
které pou¾ívají diakritiku nebo jiné znaèky, a znaky nìkterých jazykù vy¾adují více 
místa, a tím sni¾ují poèet znakù, které je mo¾né poslat v jedné zprávì.

1. V hlavním zobrazení zvolte mo¾nost > Nový.

2. Do pole Pøíjemci zadejte telefonní èísla pøíjemcù. Pøíjemce oddìlujte 
èárkou.

Chcete-li vybrat pøíjemce nebo nìkolik pøíjemcù ze seznamu 
kontaktù, zvolte mo¾nost , vyberte kontakty a zvolte mo¾nost 
Pøidat. Chcete-li hledat kontakt, zadejte jeho jméno do pole .
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K o n t a k t y  a  z p r á v y
Chcete-li kontakt z pole Pøíjemci odebrat, vyberte kontakt a stisknìte 
tlaèítko Delete na klávesnici poèítaèe.

3. Do pole Zpráva napi¹te zprávu.

Chcete-li obsah pole upravit, klepnìte na nì pravým tlaèítkem my¹i.

4. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte mo¾nost Poslat.

Zobrazení zprávy a odeslání odpovìdi
Chcete-li zprávu zobrazit, zvolte v hlavním zobrazení mo¾nost  
a vyberte zprávu. Nejnovìj¹í zpráva od odesilatele zprávy je zobrazena 
nahoøe, pøedchozí zprávy pod ní. Chcete-li odeslat odpovìï, napi¹te text 
do pole Zpráva a zvolte mo¾nost Poslat.

Odstraòování zpráv
Chcete-li odstranit v¹echny zprávy od odesilatele, zvolte v hlavním 
zobrazení mo¾nost , klepnìte na ikonu X u jména odesilatele a zvolte 
mo¾nost Ano.

Chcete-li odstranit jednu zprávu, zvolte v hlavním zobrazení 
mo¾nost , vyberte odesilatele, klepnìte na ikonu X u zprávy a zvolte 
mo¾nost Ano.
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N á s t r o j e  a  n a s t a v e n í
4. Nástroje a nastavení

■ Zobrazení mìsíèních informací o pøipojení
Chcete-li zobrazit celkovou dobu datových pøipojení a celkové mno¾ství 
pøenesených dat za aktuální mìsíc, zvolte v hlavním zobrazení mo¾nost 
Internetové pøipojení (v dobì, kdy není aktivní ¾ádné spojení).

Chcete-li zobrazit údaje o datových pøipojeních za mìsíc, zvolte 
mo¾nost . Pøístroj zobrazí poèet pøipojení, mno¾ství odeslaných 
a pøijatých dat a prùmìrné pøenosové rychlosti. Sloupce Trvání 
a Hlasitost oznaèují, jakou èást z nastavené doby a objemu jste 
ji¾ vyu¾ili. Chcete-li vybrat dal¹í nebo pøedchozí mìsíc, klepnìte 
na ¹ipku vpravo nebo vlevo.

■ Nastavení pøipojení
Chcete-li zadat nastavení pøipojení, zvolte v hlavním zobrazení mo¾nost 

> Internetové pøipojení. Chcete-li se vrátit do pøedchozího 
zobrazení, zvolte mo¾nost Zpìt.

V internetovém modemu Nokia jsou pøipravena pøedem definovaná 
nastavení pro nìkolik provozovatelù slu¾eb. Nastavení spojení jsou 
seskupena v profilech pøipojení.

Pokud internetový modem Nokia nemù¾e najít va¹eho provozovatele 
slu¾eb nebo pøipojení k síti vybraného provozovatele nepracuje správnì, 
mù¾ete upravit pøedem definovaný profil pøipojení nebo vytvoøit nový.
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N á s t r o j e  a  n a s t a v e n í
Správa profilù pøipojení
Chcete-li spravovat profily pøipojení, zvolte v hlavním zobrazení 
mo¾nost > Internetové pøipojení > Charakteristiky pøipojení. 
Aplikace zobrazí seznam aktuálních profilù. Proveïte jednu 
z následujících akcí:

• Chcete-li pou¾ít pøedem definovaný profil, vyberte ho v seznamu.

• Chcete-li do seznamu profilù pøidat pøedem definovaný profil, zvolte 
mo¾nost Nový, vyberte zemi provozovatele slu¾eb a operátora 
(provozovatele slu¾eb).

• Chcete-li pøedem definovaný profil upravit, zvolte mo¾nost  
u po¾adovaného profilu.

Do pole APN zadejte název pøístupového bodu a do pøíslu¹ných polí 
zadejte u¾ivatelské jméno a heslo. Správné nastavení zjistíte 
u provozovatele slu¾eb.

Chcete-li zadat server DNS, zvolte mo¾nost Primární DNS nebo 
Sekundární DNS a zadejte název serveru.

Chcete-li nastavení ulo¾it, zvolte mo¾nost OK.

• Chcete-li profil ze seznamu odstranit, zvolte ikonu X u profilu.

• Chcete-li vytvoøit nový profil, zvolte mo¾nost Nový > Nový. Zadejte 
název profilu, název pøístupového bodu (APN), u¾ivatelské jméno 
a heslo a zadejte nastavení serverù DNS. Správné nastavení zjistíte 
u provozovatele slu¾eb.

Nastavení datových pøipojení
Chcete-li zadat nastavení datového pøipojení, zvolte v hlavním 
zobrazení mo¾nost > Internetové pøipojení > Pøedplatné parametrù. 

Chcete-li nastavit mìsíèní limit celkového mno¾ství pøenesených dat 
a celkovou dobu datových spojení v síti 3G, zadejte hodnotu 
(v megabajtech nebo minutách) nebo ji vyberte pomocí ¹ipek vlevo 
nebo vpravo.

Chcete-li aplikaci nastavit tak, aby vás upozoròovala na pøekroèení 
limitu objemu dat nebo délky pøipojení, za¹krtnìte pøíslu¹né políèko.
10



N á s t r o j e  a  n a s t a v e n í
Automatické pøipojování
Chcete-li aplikaci nastavit tak, aby se automaticky pøipojovala 
k internetu pomocí aktuálního profilu, zvolte v hlavním zobrazení 
mo¾nost > Internetové pøipojení > Automatické pøipojení.

Automatické pøipojování nejlépe pracuje pøi vypnutém po¾adavku na 
kód PIN. V takovém pøípadì není SIM karta chránìna proti zneu¾ití.

Chcete-li automatické pøipojování zakázat, ujistìte se, ¾e políèko 
není za¹krtnuto.

Povolení pøipojení v roamingu
Chcete-li internetovému modemu Nokia povolit pøipojení k internetu 
mimo domovskou sí» (napøíklad na cestách v zahranièí), zvolte v hlavním 
zobrazení mo¾nost > Internetové pøipojení > Povolit pøipojení pøi 
roamingu. Kdy¾ pøístroj pou¾íváte mimo domovskou sí», je zobrazena 
ikona . O dal¹í informace o nákladech na roaming po¾ádejte svého 
poskytovatele slu¾by.

Chcete-li pøipojování mimo domovskou sí» zakázat, ujistìte se, 
¾e políèko není za¹krtnuto.

Profily WLAN/Wi-Fi
Internetová modem Nokia automaticky vytvoøí profil pøipojení pro sí» 
WLAN (Wi-Fi), kterou vyberete v seznamu Internetové pøipojení > 
Zobrazit seznam sítí.

Chcete-li profil WLAN upravit nebo odstranit, zvolte v hlavním 
zobrazení mo¾nost > Internetové pøipojení > Profily Wi-Fi. Chcete-li 
profil upravit, zvolte jeho název. Chcete-li profil odstranit, zvolte 
tlaèítko X u jeho názvu.

Poznámka: Pou¾ívání sítí WLAN mù¾e být v nìkterých zemích 
omezeno. Napøíklad ve Francii je povoleno pou¾ívat sítì WLAN 
pouze v budovách. Podrobnìj¹í informace získáte od 
místních úøadù.
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N á s t r o j e  a  n a s t a v e n í
■ Nastavení aktualizace softwaru
Chcete-li zadat nastavení aktualizací softwaru, zvolte v hlavním 
zobrazení mo¾nost > Aktualizace nastavení.

Chcete-li, aby aplikace automaticky hledala dostupné aktualizace, 
zvolte mo¾nost Ovìøte dostupnost aktualizací.

Chcete-li nastavit, jak èasto má aplikace aktualizace hledat, zvolte 
mo¾nost Frekvence a vyberte interval ve dnech.

■ Nastavení sítì
Chcete-li zadat nastavení sítì, zvolte v hlavním zobrazení 
mo¾nost > Nastavení sítì.

Chcete-li vybrat provozovatele slu¾eb, zvolte mo¾nost Operátor, 
vyberte provozovatele a zvolte mo¾nost OK. Pokud vyberete 
mo¾nost Automatický, vybere internetový modem Nokia provozovatele 
automaticky podle parametrù sítì a roamingových dohod mezi 
provozovateli slu¾eb.

Chcete-li vybrat typ sítì, který má zaøízení pou¾ívat pro pøipojení, zvolte 
mo¾nost Typ sítì a vyberte typ sítì. Pokud zvolíte mo¾nost Automatický, 
pokusí se internetový modem Nokia nejprve pou¾ít sí» 3G. Pokud se 
pøipojení nezdaøí, pou¾ije sí» GSM. Pokud zvolíte mo¾nost pouze 2G 
nebo pouze 3G, bude internetový modem Nokia pou¾ívat pouze vybraný 
typ sítì.

Chcete-li internetovému modemu Nokia zabránit v pøipojování 
k internetu v prostøedí citlivém na rádiové vlny (napøíklad v letadlech), 
zvolte mo¾nost Letový re¾im. Kdy¾ je pøístroj v re¾imu Letadlo, je 
zobrazena ikona  a aplikaci mù¾ete pou¾ívat, ale nemù¾ete se pøipojit 
k internetu ani posílat èi pøijímat textové zprávy. Chcete-li pøipojování 
pøístroje k internetu povolit, ujistìte se, ¾e políèko není za¹krtnuto.
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N á s t r o j e  a  n a s t a v e n í
■ Nastavení kódu PIN
Kód PIN (personal identification number, osobní identifikaèní èíslo) 
pomáhá chránit SIM kartu proti zneu¾ití. Kód je obvykle dodáván 
se SIM kartou.

Chcete-li zadat nastavení kódu PIN, zvolte v hlavním zobrazení 
mo¾nost > Management SIM.

Chcete-li aplikaci nastavit tak, aby pøi ka¾dém pøipojení internetového 
modemu Nokia k poèítaèi vy¾adovala kód PIN, zvolte mo¾nost 
Kontrola PIN kódu. Chcete-li po¾adavek zakázat, ujistìte se, ¾e políèko 
není za¹krtnuto.

Chcete-li zmìnit kód PIN SIM karty, zvolte mo¾nost Zmìnit PIN kód.

■ Zmìna jazyka nebo zobrazení informací
Chcete-li zmìnit jazyk aplikace v systému Windows nebo Linux, zvolte 
v hlavním zobrazení mo¾nost > Jazyky, vyberte jazyk a zvolte 
mo¾nost OK.

Chcete-li zobrazit údaje o aplikaci, zvolte v hlavním zobrazení 
mo¾nost > O aplikaci.
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