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Úvod

Nový USB modem Vodafone Mobile Broadband vám umožní připojit počítač k internetu
prostřednictvím mobilní sítě Vodafone.
Nyní můžete prohlížet web, přijímat e-maily a používat všechny další internetové
služby všude tam, kde je k dispozici mobilní síť. Zároveň můžete odesílat, přijímat
a spravovat zprávy SMS přímo ve vašem počítači.

Licence

Vaše zařízení Vodafone Mobile Wi-Fi využívá open source programy licencované na
základě GNU GPL (verze 2.0), BSD (verze 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL a licence
Apache.
Zdrojový kód si můžete bezplatně stáhnout na adrese: http://vodafone.com/k4607-z
po dobu tří let od distribuce tohoto výrobku.

Oznámení

Copyright © ZTE 2014.
Všechna práva vyhrazena.
Váš USB modem Vodafone byl vyroben společností ZTE výhradně pro Vodafone.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani v jakékoliv formě či jakýmikoliv
prostředky přenášena bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZTE.
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Nastavení
USB modemu

Krok 1
Posunutím sejměte přední kryt ze zařízení USB a vložte SIM kartu tak,
jak je znázorněno na obrázku.

Krok 2
Zcela zasuňte USB modem do USB portu počítače.
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Nastavení
USB modemu

Krok 3
V systémech Windows XP, Windows Vista a Windows 7
Instalační program aplikace Vodafone Mobile Broadband by se měl spustit
automaticky. Pokud se program nespustí, přejděte v aplikaci Průzkumník
v systému Windows na zařízení USB a dvakrát klikněte na instalační program.

V systému Windows
8 otevřete ovládací
tlačítka posunutím
prstu ke středu od
pravého okraje vaší
dotykové obrazovky
nebo stisknutím
tlačítek Windows a C.

V systému Windows 8
Otevřete ovládací tlačítko Nastavení, vyberte Sítě a následně Mobilní
širokopásmové připojení. Klikněte na Připojit a aplikace Vodafone Mobile
Broadband se automaticky stáhne.
Na počítačích Apple Mac
Dvakrát klikněte na ikonu aplikace Vodafone Mobile Broadband. Aplikace se
nainstaluje a spustí.
V systému Linux
Pokyny pro instalaci naleznete na stránkách
http://support.vodafone.com/QuickStart/Linux
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Windows 7
Windows Vista
Windows XP
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1

Připojit/Odpojit
Připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě nebo sítě
Wi-Fi k procházení webu nebo používání e-mailu.

2

Stav
Kontrola stavu aktuálního připojení.

3

Zkratky
Výběr dalších aplikací a služeb.

4

Řádek nabídek
Odesílání, přijímání a správa SMS zpráv, správa účtu a zobrazení dalších
nastavení.

5

Always Best Connected
Zobrazení a úprava nastavení připojení.

6

Nápověda
Zobrazení témat nápovědy.

Windows 7
Windows Vista
Windows XP
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Windows 8

6

V případě Windows 8 je konektivita zajišťována operačním systémem,
i zde však můžete ke sledování připojení a ke správě svého účtu použít
aplikaci Vodafone.
1

Stav
Kontrola stavu aktuálního připojení.

2

Stav účtu
Kontrola stavu účtu.

3

On-line účet
Přihlášení a správa účtu on-line.

4

Prozkoumat
Zobrazení podrobností o dalších aplikacích a službách.

5

Nápověda a podpora
Zobrazení témat nápovědy.

Windows 8
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Apple Mac
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1

Připojit/Odpojit
Připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě nebo sítě
AirPort (Wi-Fi) k procházení webu nebo používání e-mailu.

2

Stav
Kontrola stavu aktuálního připojení.

3

SMS
Otevření aplikace pro práci se zprávami SMS - odesílání, příjem a správa
zpráv.

4

Navigační záložky
Správa nastavení připojení, zobrazení údajů o množství přenesených dat
a správa vašich zařízení.

5

Always Best Connected
Nastavení automatické správy připojení.

Apple Mac
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Linux a všechny
ostatní systémy
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Aplikaci QuickStart můžete otevřít v prohlížeči v systému Linux nebo
v jakémkoliv jiném podporovaném operačním systému.
1

Stav
Kontrola stavu aktuálního připojení.

2

Navigace
Zobrazení nastavení aplikace QuickStart, používání SMS zpráv a správa
účtu.

3

Aktuální zobrazení
Zobrazí vybranou část aplikace QuickStart.

4

Nápověda
Zobrazení témat nápovědy.

Linux a všechny
ostatní systémy
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Kontrolka LED
USB modemu

Kontrolka LED na USB modemu zobrazuje, jaký typ mobilní sítě byl
nalezen a zda je USB modem k dané síti připojen.
Červená, problikávání
Vyhledávání mobilní sítě.
Zelená, problikávání
Byla nalezena síť GPRS – můžete se připojit.
Zelená, trvale svítí
Připojení prostřednictvím GPRS.
Modrá, problikávání
Byla nalezena síť 3G – můžete se připojit.
Modrá, trvale svítí
Připojení prostřednictvím 3G.
Světle modrá, trvale svítí
Připojení prostřednictvím širokopásmové sítě 3G.
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Tipy a rady

Problémy s instalací v systémech Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP
Následující problémy mohou být způsobeny dříve instalovanou starší verzí aplikace
Vodafone Mobile Broadband:
– na ploše nebyla vytvořena ikona aplikace, nebo
– po dvojím kliknutí na ikonu na ploše se aplikace nespustí, nebo
– po připojení modemu se v systému neobjeví disk CD-ROM, nebo
– aplikace se spustí, avšak následně se zobrazí hlášení „Nebylo nalezeno žádné
zařízení“.
Abyste se ujistili, že starší verze byla plně odebrána, postupujte následovně:
– stáhněte si aplikaci Vodafone Mobile Broadband Cleanup:
www.support.vodafone.com/vmb_cleanup
– v systému Windows obvyklým způsobem odeberte aplikaci Vodafone Mobile
Broadband
– dvakrát klikněte na archiv ZIP a program Cleanup rozbalte
– spusťte soubor VmbCleanup.exe a vyberte všechny tři možnosti:
nastavení, data a registrace zařízení
– restartujte počítač
– zapojte nový USB modem
– následně by měla proběhnout instalace správné verze aplikace.
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Tipy a rady
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Není-li možné nalézt žádnou síť
Změňte svou polohu. Jste-li v budově, přesuňte se blíže k oknu, nebo vyjděte ven.
V systémech Windows 7, Windows Vista, Windows XP nebo Linux:
– otevřete okno aplikace QuickStart
– vyberte na navigačním panelu položku Nastavení
– v řádku nabídek na levé straně vyberte položku Síť
– kliknutím na „Hledání“ vyhledáte dostupné sítě
– připojte se k jedné z povolených sítí
– kliknutím na „Uložit“ změny uložte
Na počítačích Apple Mac:
– vyberte záložku Připojení
– vyberte Mobilní připojení
– klikněte na tlačítko „Hledání“ s lupou
– vyberte jednu z povolených sítí.
Jste-li v zahraničí, kontaktujte technickou podporu a ověřte si, zda jsou datové
služby a případný roaming v rámci vašeho účtu aktivovány.

Tipy a rady

Nelze otevřít žádné připojení
– zkontrolujte stav USB modemu v okně Diagnostika aplikace Vodafone Mobile
Broadband
– vyčkejte několik minut a pak se pokuste vytvořit připojení znovu
– zavřete okno aplikace a znovu je otevřete
– restartujte počítač
– v nastaveních připojení nebo nosného signálu vyberte konkrétní typ, například
„Pouze 3G“ namísto „Preferovat 3G“
– pokud používáte VPN (virtuální privátní síť), kontaktujte svého správce sítě VPN
– zkontrolujte, zda je v aplikaci zvolen správný typ účtu, který máte u mobilního
operátora, např. „Předplacený“.
Podpora
Kromě dokumentace a nápovědy jsou v aplikaci Vodafone Mobile Broadband
obsaženy pokyny, jak kontaktovat pracovníky podpory mobilního operátora.
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Slovníček
Nosný signál Metoda komunikace použitá pro přenos dat mobilní sítí, například
širokopásmová síť 3G, HSPA, 3G atd.
Domácí síť Síť mobilního operátora, který SIM kartu poskytl.
Roaming Umožňuje vám používat mobilní zařízení v jakékoli jiné mobilní síti ve
vaší zemi nebo v zahraničí, která má s vaším operátorem uzavřenou
roamingovou smlouvu.
SIM SIM karta (identifikační modul účastníka) je čipová karta, kterou jste
obdrželi při uzavření smlouvy o mobilním připojení. SIM karta má na jedné
straně kovové kontakty.
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Výraz Mobile Broadband s logem ptáčků je
obchodní známkou společnosti GSMC Limited.

© Vodafone 2014. Vodafone a loga
Vodafone jsou ochranné známky
společnosti Vodafone Group. Další výrobky
nebo názvy společností zde uvedené
mohou být ochrannými známkami
jejich odpovídajících vlastníků.
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