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Ú v o d
1. Úvod

Pomocou aplikácie správcu pripojenia mô¾ete získa» prístup k rôznym 
internetovým slu¾bám a upravova» nastavenia internetového pripojenia, 
keï je k poèítaèu pripojený internetový modem Nokia.

Aplikácia sa v poèítaèi nain¹taluje pri prvom pou¾ití internetového 
modemu Nokia. Podrobné informácie nájdete v struènej príruèke 
k internetovému modemu Nokia.

Dôkladne si preèítajte túto príruèku. Preèítajte si aj struènú príruèku 
k internetovému modemu Nokia a pou¾ívateåské príruèky k poèítaèu, 
operaènému systému a akémukoåvek softvéru, ktorý pou¾ívate pri 
nastavení internetového pripojenia prostredníctvom internetového 
modemu Nokia.

Ïal¹ie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support alebo na 
webovej stránke Nokia vo va¹ej krajine.

Skôr ako zaènete pou¾íva» internetové slu¾by popísané v tejto príruèke, 
informujte sa u poskytovateåa slu¾ieb o poplatkoch za prenos dát.
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Z a è í n a m e
2. Zaèíname

Ak chcete otvori» aplikáciu správcu pripojenia, pripojte internetový 
modem Nokia k portu USB na poèítaèi alebo aplikáciu spustite 
¹tandardným spôsobom v operaènom systéme (napríklad v systéme 
Microsoft Windows XP vyberte ponuku ©tart > Programy > Nokia > 
Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem). Zobrazí sa okno 
hlavného zobrazenia aplikácie.

■ Okno hlavného zobrazenia
V okne hlavného zobrazenia sa zobrazuje názov pou¾ívaného 
poskytovateåa slu¾ieb, typ celulárnej siete (napríklad 3.5G) a aktuálna 
intenzita signálu poskytovateåa slu¾ieb vo va¹ej oblasti (èím viac 
zelených bodiek sa zobrazuje, tým je signál silnej¹í). V tomto okne sa 
zároveò mô¾u zobrazova» ikony rôznych webových stránok.

Okno hlavného zobrazenia obsahuje tieto funkcie:

• Ak sa chcete z iných zobrazení vráti» do okna hlavného zobrazenia, 
vyberte polo¾ku .

• Pomocou celulárnej siete sa pripojíte k internetu prostredníctvom 
aktuálneho profilu pripojenia výberom polo¾ky Internetové 
pripojenie > . Keï je pripojenie aktívne, v hornej èasti okna 
sa zobrazuje ikona . Ak chcete ukonèi» pripojenie, vyberte 
polo¾ku .

Pomocou bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN) sa k internetu pripojíte 
výberom polo¾ky Zobrazi» zoznam sietí a po¾adovanej siete. Indikátor 
umiestnený vedåa názvu siete zobrazuje silu signálu konkrétnej siete. 
Ak je vedåa názvu siete zobrazená zámka, sie» je chránená a pou¾íva» 
ju mô¾ete po zadaní hesla.

• Ak chcete spravova» kontakty ulo¾ené na karte SIM, vyberte 
polo¾ku . Podrobné informácie nájdete v èasti „Kontakty“ 
na str. 7.

• Ak chcete posiela» a zobrazova» textové správy, vyberte polo¾ku . 
Podrobné informácie nájdete v èasti „Správy“ na str. 7.
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Z a è í n a m e
• Softvér (firmvér zariadenia a aplikáciu správcu pripojenia) mô¾ete 
aktualizova» z internetu výberom polo¾ky . 

Naèítavanie aktualizácií softvéru mô¾e vy¾adova» prenos 
veåkého objemu dát prostredníctvom siete poskytovateåa slu¾ieb. 
O poplatkoch za prenos dát sa informujte u svojho poskytovateåa 
slu¾ieb.

• Ak chcete definova» nastavenia, vyberte polo¾ku . 
Do predchádzajúceho okna sa vrátite výberom polo¾ky Spä» . 
Podrobné informácie nájdete v èasti „Nástroje a nastavenia“ 
na str. 9.

• Túto príruèku otvoríte výberom otáznika (Pomocník). Príruèka 
sa zobrazuje v aplikácii na èítanie súborov vo formáte PDF 
nain¹talovanej v poèítaèi.

• Ak chcete aplikáciu minimalizova» bez ukonèenia aktívneho 
pripojenia, vyberte polo¾ku . Okno aplikácie obnovíte výberom 
ikony minimalizovanej aplikácie.

• Aplikáciu správcu pripojenia ukonèíte tak, ¾e vyberiete polo¾ku X. 
Týmto sa zároveò ukonèí internetové pripojenie.
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K o n t a k t y  a  s p r á v y
3. Kontakty a správy

■ Kontakty
Ak chcete spravova» kontakty ulo¾ené na karte SIM, v okne hlavného 
zobrazenia vyberte polo¾ku .

Ak chcete vymaza» kontakt, vyberte polo¾ku X vedåa kontaktu a potom 
polo¾ku Áno.

Ak chcete kontaktu posla» textovú správu, vyberte príslu¹ný kontakt 
a potom polo¾ku , ktorá sa nachádza vedåa neho.

Ak chcete vyhåada» nejaký kontakt, zadajte jeho meno do poåa .

Ak chcete prida» kontakt, vyberte polo¾ku Nový, zadajte meno 
a telefónne èíslo kontaktu a potom vyberte polo¾ku OK.

■ Správy
Ak chcete posiela» textové správy a zobrazova» prijaté správy, v okne 
hlavného zobrazenia vyberte polo¾ku . Správy ulo¾ené na karte SIM 
sa zobrazujú v zozname.

Po prijatí novej správy sa v zozname správ zobrazí meno odosielateåa 
a vedåa mena sa zobrazí poèet správ od príslu¹ného odosielateåa.

Písanie a posielanie správ
Va¹e zariadenie podporuje posielanie textových správ, ktoré prekraèujú 
maximálny poèet znakov pre jednu správu. Dlh¹ie správy sa odo¹lú ako dve 
alebo viaceré správy. Za takéto správy mô¾e poskytovateå slu¾ieb úètova» 
zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými znaèkami a znaky 
niektorých jazykov zaberajú viac miesta, èím obmedzujú poèet znakov, ktoré 
mo¾no posla» v jednej správe.

1. V okne hlavného zobrazenia vyberte polo¾ku > Nový.

2. Do poåa Príjemcovia zadajte telefónne èísla príjemcov. Jednotlivých 
príjemcov oddeåte èiarkami.

Ak chcete jedného alebo viacerých príjemcov vybra» zo zoznamu 
kontaktov, vyberte polo¾ku , príslu¹né kontakty a potom 
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K o n t a k t y  a  s p r á v y
polo¾ku Prida» . Ak chcete vyhåada» nejaký kontakt, zadajte jeho 
meno do poåa .

Ak chcete vymaza» kontakt z poåa Príjemcovia, vyberte príslu¹ný 
kontakt a na klávesnici poèítaèa stlaète kláves Delete.

3. Do poåa Správa napí¹te správu.

Ak chcete pou¾i» funkcie úprav, kliknite v poli pravým tlaèidlom my¹i.

4. Správu odo¹lete výberom polo¾ky Posla».

Zobrazovanie správ a posielanie odpovedí
Ak chcete zobrazi» správu, v okne hlavného zobrazenia vyberte 
polo¾ku  a príslu¹nú správu. V hornej èasti zoznamu sa zobrazí 
najnov¹ia správa od odosielateåa a pod òou predchádzajúce správy. 
Ak chcete posla» odpoveï, napí¹te ju do poåa Správa a vyberte 
polo¾ku Posla».

Vymazávanie správ
Ak chcete vymaza» v¹etky správy od konkrétneho odosielateåa, v okne 
hlavného zobrazenia vyberte polo¾ku , polo¾ku X vedåa mena 
odosielateåa a potom polo¾ku Áno.

Ak chcete vymaza» iba jednu správu, v okne hlavného zobrazenia 
vyberte polo¾ku , príslu¹ného odosielateåa, polo¾ku X vedåa 
správy a potom polo¾ku Áno.
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N á s t r o j e  a  n a s t a v e n i a
4. Nástroje a nastavenia

■ Zobrazenie mesaèných informácií o pripojeniach
Ak chcete zobrazi» celkové trvanie dátových spojení a celkový objem 
prenesených dát za aktuálny mesiac, keï nie je aktívne ¾iadne 
pripojenie, v okne hlavného zobrazenia vyberte polo¾ku Internetové 
pripojenie.

Ak chcete zobrazi» detaily dátových spojení za mesiac, vyberte 
polo¾ku . Zobrazí sa poèet pripojení, objem poslaných a prijatých 
údajov a priemerná rýchlos» pripojenia. Grafy Trvanie a Objem oznaèujú 
úroveò vyu¾itia stanoveného maximálneho trvania a objemu dát. Ak 
chcete vybra» nasledujúci alebo predchádzajúci mesiac, vyberte ¹ípku 
doprava alebo doåava.

■ Nastavenia pripojenia
Ak chcete definova» nastavenie pripojenia, v okne hlavného zobrazenia 
vyberte polo¾ku > Internetové pripojenie. Do predchádzajúceho 
okna sa vrátite výberom polo¾ky Spä».

Internetový modem Nokia má vopred definované nastavenia niekoåkých 
poskytovateåov slu¾ieb. Jednotlivé nastavenia sú zhrnuté v profiloch 
pripojenia.

Ak internetový modem Nokia nedoká¾e zisti» poskytovateåa slu¾ieb 
alebo ak pripojenie v sieti vybratého poskytovateåa slu¾ieb nefunguje 
správne, mô¾ete upravi» vopred definovaný profil pripojenia alebo 
mô¾ete vytvori» nový profil.
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N á s t r o j e  a  n a s t a v e n i a
Spravovanie profilov pripojenia
Ak chcete spravova» profily pripojenia, v okne hlavného zobrazenia 
vyberte polo¾ku > Internetové pripojenie > Profily pripojenia. 
Zobrazí sa zoznam aktuálnych profilov. Vykonajte jeden 
z uvedených krokov:

• Ak chcete pou¾i» vopred definovaný profil, vyberte ho zo zoznamu.

• Ak chcete do zoznamu prida» vopred definovaný profil, vyberte 
polo¾ku Nový a krajinu a názov poskytovateåa slu¾ieb.

• Ak chcete upravi» vopred definovaný profil, vyberte polo¾ku  vedåa 
po¾adovaného profilu.

Do poåa APN zadajte názov miesta prístupu a do príslu¹ných polí 
zadajte meno pou¾ívateåa a heslo. Správne nastavenia si vy¾iadajte 
od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Ak chcete definova» server DNS, vyberte polo¾ku Primárne DNS alebo 
Sekundárne DNS a zadajte názov servera.

Ak chcete ulo¾i» nastavenia, vyberte polo¾ku OK.

• Ak chcete vymaza» profil zo zoznamu, vyberte polo¾ku X vedåa 
príslu¹ného profilu.

• Ak chcete vytvori» nový profil, vyberte polo¾ku Nový > Nový. 
Zadajte názov profilu, názov miesta prístupu (APN), meno 
pou¾ívateåa a heslo a definujte nastavenia serverov DNS. Správne 
nastavenia si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Nastavenia dátového spojenia
Ak chcete definova» nastavenia dátového pripojenia, v okne hlavného 
zobrazenia vyberte polo¾ku > Internetové pripojenie > Parametre 
predplatného. 

Ak chcete nastavi» mesaèný limit celkového objemu prenesených údajov 
a celkové trvanie dátových spojení v sieti 3G, zadajte príslu¹nú hodnotu 
(v megabajtoch alebo minútach) alebo pomocou ¹ípky doåava alebo 
doprava vyberte po¾adovanú hodnotu.

Ak chcete aplikáciu nastavi» tak, aby vás upozornila na prekroèenie 
limitu objemu alebo trvania, zaèiarknite príslu¹né políèko.
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N á s t r o j e  a  n a s t a v e n i a
Automatické pripojenie
Ak chcete aplikáciu nastavi» tak, aby sa automaticky pripájala 
k internetu prostredníctvom aktuálneho profilu pripojenia, v okne 
hlavného zobrazenia vyberte polo¾ku > Internetové pripojenie > 
Automatické pripojenie.

Automatické pripojenie funguje najlep¹ie, keï je deaktivovaná výzva na 
zadanie kódu PIN. V takom prípade nie je karta SIM chránená pred 
neoprávneným pou¾itím.

Ak nechcete pou¾íva» automatické pripojenie, overte si, ¾e nie je 
zaèiarknuté príslu¹né políèko.

Povolenie pripojenia v roamingu
Ak chcete povoli», aby sa internetový modem Nokia pripájal k internetu 
aj mimo va¹ej domácej siete (napríklad pri cestách do zahranièia), v okne 
hlavného zobrazenia vyberte polo¾ku > Internetové pripojenie > 
Povoli» pripojenie v roamingu. Pri pou¾ívaní zariadenia mimo domácej 
siete sa zobrazuje ikona . Ïal¹ie informácie o poplatkoch za roaming 
získate od poskytovateåa slu¾ieb.

Ak chcete zabráni» pripojeniam mimo domácej siete, overte si, ¾e nie je 
zaèiarknuté príslu¹né políèko.

Profily WLAN/Wi-Fi
Internetový modem Nokia automaticky vytvorí profil pripojenia pre 
bezdrôtovú lokálnu sie» (WLAN alebo Wi-Fi), ktorú vyberiete v ponuke 
Internetové pripojenie > Zobrazi» zoznam sietí.

Ak chcete upravi» alebo vymaza» profil siete WLAN, v okne hlavného 
zobrazenia vyberte polo¾ku > Internetové pripojenie > Wi-Fi profily. 
Profil upravíte výberom názvu konkrétneho profilu. Profil vyma¾ete 
výberom polo¾ky X vedåa názvu profilu.

Poznámka: Pou¾ívanie siete WLAN mô¾e by» v niektorých 
krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad pou¾ívanie 
siete WLAN povolené iba vo vnútri budov. Ïal¹ie informácie 
získate na miestnych úradoch.
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N á s t r o j e  a  n a s t a v e n i a
■ Nastavenia aktualizácie softvéru
Ak chcete definova» nastavenia aktualizácií softvéru, v okne hlavného 
zobrazenia vyberte polo¾ku > Nastavenia aktualizácie.

Ak chcete aplikáciu nastavi» tak, aby automaticky vyhåadávala dostupné 
aktualizácie, vyberte polo¾ku Skontrolova» dostupnos» aktualizácie.

Ak chcete definova», ako èasto má aplikácia vyhåadáva» aktualizácie, 
vyberte polo¾ku Frekvencia a príslu¹ný interval v dòoch.

■ Nastavenia siete
Ak chcete definova» nastavenia siete, v okne hlavného zobrazenia 
vyberte polo¾ku > Nastavenia siete.

Ak chcete vybra» poskytovateåa slu¾ieb, ktorý sa má pou¾íva», vyberte 
polo¾ku Operátor, príslu¹ného poskytovateåa a potom polo¾ku OK. 
Ak vyberiete polo¾ku Automaticky, internetový modem Nokia vyberie 
poskytovateåa automaticky v závislosti od parametrov siete a zmlúv 
o roamingu medzi poskytovateåmi slu¾ieb.

Ak chcete vybra» typ siete, ktorý bude zariadenie vyu¾íva» pri 
pripojeniach, vyberte polo¾ku Typ siete a typ siete. Ak vyberiete polo¾ku 
Automatický, internetový modem Nokia sa najskôr pokúsi pripoji» k sieti 
3G. Ak toto pripojenie zlyhá, pripojí sa k sieti GSM. Ak vyberiete polo¾ku 
len 2G (pre sie» GSM) alebo len 3G, internetový modem Nokia sa pokúsi 
pou¾i» len vybratý typ siete.

Ak chcete zabráni», aby sa internetový modem Nokia pripájal k internetu 
v prostrediach citlivých na ru¹enie rádiovými vlnami (napríklad na 
palube lietadla), vyberte polo¾ku Re¾im v lietadle. Keï je v zariadení 
aktivovaný Re¾im v lietadle, zobrazuje sa ikona . Aplikáciu síce 
mô¾ete pou¾íva», ale nemô¾ete sa pripája» k internetu ani posiela» èi 
prijíma» textové správy. Ak chcete povoli», aby sa zariadenie pripojilo 
k internetu, overte si, ¾e nie je zaèiarknuté príslu¹né políèko.
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N á s t r o j e  a  n a s t a v e n i a
■ Nastavenia kódu PIN
Kód PIN (osobné identifikaèné èíslo) pomáha chráni» kartu SIM pred 
neautorizovaným pou¾itím. Kód sa zvyèajne dodáva s kartou SIM.

Ak chcete definova» nastavenia kódu PIN, v okne hlavného zobrazenia 
vyberte polo¾ku > Mana¾ment SIM.

Ak chcete nastavi», aby aplikácia vy¾adovala kód PIN pri ka¾dom 
pripojení internetového modemu Nokia k poèítaèu, vyberte polo¾ku 
Kontrola kódu PIN. Ak chcete deaktivova» vy¾adovanie kódu PIN, 
overte si, ¾e nie je zaèiarknuté príslu¹né políèko.

Ak chcete zmeni» kód PIN va¹ej karty SIM, vyberte polo¾ku Zmeni» 
kód PIN.

■ Zmena jazyka alebo zobrazenie informácií
Ak chcete zmeni» jazyk aplikácie v systéme Windows alebo Linux, v okne 
hlavného zobrazenia vyberte polo¾ku > Jazyky, príslu¹ný jazyk 
a potom polo¾ku OK.

Ak chcete zobrazi» informácie o aplikácii, v okne hlavného zobrazenia 
vyberte polo¾ku > O aplikácii.
13


