1. Vložte SIM kartu do USB klíče a poté vsuňte USB klíč do WiFi
modemu.

PREZENTACE
Váš Wifi modem umoţňuje vysokorychlostní přístup
k internetu přímo z Vašeho vozidla.
Je kompatibilní s bezdrátovými sítěmi GPRS, EDGE, 3G a
3G+. Automaticky si vybírá nejrychlejší bezdrátovou síť aţ
do rychlosti 7,2 Mbit/s.
Uvnitř Vašeho vozidla tak můţete připojit všechny terminály
k WiFi (802.11 b/g) a získat tak přístup k internetu.

SPUŠTĚNÍ
Před instalací Vašeho WiFi modemu si připravte
následující potřebné informace týkající Vaší SIM karty:
- PIN kód: ………………
- Název APN: ………………
- Přihlašovací jméno pro vzdálený přístup (nebo
uţivatelské jméno): ……….
- Heslo pro vzdálený přístup (nebo heslo): ……...
WiFi modem je kompatibilní s paušálními tarify „Tarif
internet 3G/3G+“ při pouţití správného typu modemu.
Roaming je ve výchozím nastavení deaktivován. Pro jeho
aktivaci přejděte do sekce Pokročilá Parametrizace.
WiFi modem je kompatibilní pouze s dodaným USB
klíčem 3G.
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2. Zapněte WiFi modem (tlačítkem ON/OFF), kontrolky se na 20
vteřin souvisle rozsvítí a poté se po dobu 1 minuty rozblikají.
3. Vyčkejte, dokud po ukončení blikání nezůstane svítit kontrolka
WLAN.

PŘIPOJENÍ K INTERNETOVÝM STRÁNKÁM
4. Spusťte Váš počítač a připojte jej k WiFi modemu pomocí
dodaného síťového kabelu.
Po připojení síťového kabelu je WiFi deaktivováno
(kontrolka WLAN po několika vteřinách zhasne)
5. Spusťte internetový prohlížeč, který máte nainstalovaný ve
Vašem počítači (Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Safari 3
nebo vyšší verze).

CZ

WiFi MODEM

CZ

6. V řádku pro adresu zadejte tuto adresu WiFi modemu:
http://192.168.2.12
Zobrazí se uvítací stránka:

8. Klikněte na klíč.

PARAMETRIZACE
9. V levém menu klikněte na Parametrizace:

Pokud se uvítací stránka nezobrazí:
Zkontrolujte, zda je Váš počítač správně nakonfigurován
pro automatické načtení IP adresy (DHCP) (více informací
naleznete v uţivatelské příručce k Vašemu počítači).
Pokud problém přetrvává, resetujte Vaše síťové rozhraní
(více informací naleznete v uţivatelské příručce k Vašemu
počítači).

 Parametry WiFi:
Zadejte následující informace:
o WiFi SSID: Zadejte název požadované sítě WiFi (například
WOBPSAFV).
o Typ kódovacího klíče: Vyberte typ kódovacího klíče
(nejnižší doporučený typ je WEP).
o Zadejte klíč, nebo pro jeho automatické vygenerování
klikněte na Generovat.

7. Zadejte jazyk.
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 Mobilní parametry:
Zadejte následující informace:
o PIN kód: Zadejte PIN kód Vaší SIM karty.
Pokud je PIN kód na Vaší kartě deaktivován, toto pole
také nebude aktivní.
Po třech chybných pokusech dojde k zablokování Vaší
SIM karty. V tomto případě kontaktujte Vašeho mobilního
operátora pro její odblokování.
 Parametry APN:
Zadejte následující informace:
o Název APN: Poskytnutý Vaším mobilním operátorem.
o Přihlašovací jméno pro vzdálený přístup: Poskytnuté
Vaším mobilním operátorem (pokud žádné nebylo
poskytnuto, ponechte pole prázdné).
o Heslo pro vzdálený přístup: Poskytnuté Vaším mobilním
operátorem (pokud žádné nebylo poskytnuto, ponechte pole
prázdné).
 Po zadání těchto parametrů klikněte na tlačítko OK.

KONTROLA FUNKCE
10. Zkontrolujte správnou parametrizaci WiFi směrovače:
 Klikněte v levém menu na Dozor a poté na WIFI směrovač:
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 Zkontrolujte a poznamenejte si WIFI SSID, typ, hodnotu
kódovacího klíče a tyto informace si uschovejte na
bezpečném místě.
Tyto informace budete potřebovat pro připojení Vašeho
vybavení.
o
o
o
11. Zkontrolujte
telefonu:

WiFi SSID: …………………..
Typ kódovacího klíče: …………………..
Kódovací klíč: …………………..
správnou

parametrizaci

připojení

mobilního

 Klikněte v levém menu na Dozor a poté na Připojení mobilu:

CZ

 Pokud se po 2 minutách zobrazí Status připojení =
Odpojeno: Zkontrolujte správnost zadání mobilních
parametrů.
12. V levém menu klikněte na Odpojit.

13. Odpojte síťový kabel.
14. WiFi se aktivuje automaticky (kontrolka WLAN se po
několika vteřinách rozsvítí).
15. Připojte Váš počítač k síti WiFi modemu pomocí nastavených
parametrů (SSID, kódovací klíč).
16. Spusťte internetový prohlížeč ve Vašem počítači.
o Zkontrolujte, zda Status připojení = Připojen:
 Pokud Status připojení = Odpojeno, klikněte na tlačítko
Obnovit, dokud se nezobrazí Status připojení = Připojen.

17. V řádku pro adresu
http://192.168.2.12

zadejte

adresu

WiFi modemu:
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VÝZNAM KONTROLEK
Po spuštění WiFi routeru kontrolky během instalace rychle blikají.
Kontrolky
Power
Ethernet
WLAN

Stav
Nesvítí
Svítí
Nesvítá
Svítí
Nesvítí
Svítí
Nesvítí
Bliká

Mode

19. Nyní můžete začít surfovat po internetu.
K WiFi modemu můţete připojit současně několik zařízení
(z důvodu zachování optimálního výkonu doporučujeme
nanejvýš čtyři zařízení).

POKROČILÁ PARAMETRIZACE
Pro pokročilou parametrizaci WiFi modemu si můžete stáhnout
úplnou uživatelskou příručku na internetových stránkách
www.webdyn.com v sekci Peugeot Citroën - WiFi Router.
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Bliká
Signal

Význam
Přístroj je vypnutý
Tlačítko ON/OFF je v poloze ON
Počítač není připojen k síti
Počítač je připojen k síti
Rozhraní WiFi je deaktivováno
Rozhraní WiFi je aktivováno
Mobilní rozhraní je deaktivováno nebo klíč
USB 3G není vložen
Přístroj je připojen k mobilní síti. Typ sítě
je zobrazen počtem bliknutí:
1: připojeno k síti GSM
2: připojeno k síti GPRS
3: připojeno k síti EDGE
4: připojeno k síti 3G
5: připojeno k síti 3G+
Znázorňuje kvalitu příjmu mobilního
signálu (počet bliknutí = počet čárek - 1 až
5 čárek)

CZ

18. Zkontrolujte na úvodní stránce, zda jsou všechny kontrolky
zelené.

CZ

USB KLÍČ 3G
PREZENTACE

VÝZNAM KONTROLEK
Kontrol
ky

Stav
Nesvítí

USB klíč 3G můţete pouţívat přímo na Vašem počítači nebo
pro připojení k internetu.
K Vašemu modemu si můžete dokoupit následující příslušenství:




Externí anténa: zlepšuje výkon v oblastech se slabým
signálem
(k dispozici
na
adrese
www.sierrawireless.com/eStore).

Power

Karta microSD™: externí paměťová karta (k zakoupení
v obchodech s elektronikou).

Data

Modrá,
svítí
Modrá,
bliká
Oranžová
, bliká
Oranžová
, svítí

Nesvítí
Oranžová
bliká
Oranžová
, svítí
Modrá,
bliká
Modrá,
svítí

Význam
Signalizuje jeden z následujících stavů:
• Modem nebyl vložen do počítače.
• Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku.
• Rádio modemu je deaktivováno
prostřednictvím Watcher® nebo jiného klienta
pro spojení.
Modem je pod napětím a funguje správně.
Probíhá aktualizace mikroprogramu.
Nevyjímejte modem z počítače.
Modem hledá službu (probíhá inicializace).
Chyba modemu: modem má problém
s inicializací (probíhá hledání služby) nebo
není připojen z důvodu závady.
Kontaktujte Vašeho mobilního operátora.
Modem nemůže rozpoznat službu 2G nebo 3G.
Modem rozpoznal síť 2G (EDGE, GPRS,
GSM). Je připraven k připojení.
Modem je připojen k síti 2G. Může odesílat a
přijímat data.
Modem rozpoznal síť 3G (UMTS, HSPA). Je
připraven k připojení.
Modem je připojen k síti 3G a může odesílat a
přijímat data.

Váš modem můžete používat s jakýmkoli operačním systémem:
Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Mac OS® X
10.4.11 nebo kteroukoli novou verzí.
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1. Spusťte Váš počítač.
2. Vložte SIM kartu:

5. Pokud jste vyzváni k nastavení profilu, klikněte na Ano.
Otevře se okno Profily. Vyberte mobilního operátora ze seznamu
výchozích profilů. Pokud Váš mobilní operátor není v seznamu
uveden, kontaktujte jej, aby Vám sdělil název APN, uživatelské
jméno a heslo pro vzdálený přístup.
6. Klikněte na OK. Modem je připraven k použití.

3. Vložte modem do USB portu:

Jak mám postupovat, kdyţ se instalace software nespustí
automaticky?
Pokud se TRU-Install nespustí automaticky, můžete spustit
instalaci ručně.

Windows

Windows
Instalace programu se spustí automaticky. Postupujte dle dále
zobrazovaných instrukcí pro instalaci programu Sierra
Wireless Watcher®.
Mac OS X
Po zobrazení okna 3G Sierra Wireless Watcher® dvakrát
klikněte na instalační program.
4. Po instalaci programu vyhledá modem síť. Pokud modem
žádnou síť nenajde, zobrazí se v Sierra Wireless Watcher®
tlačítko „Připojit“.
Kliknutím na „Připojit“ se připojíte k síti.
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1. Dvakrát klikněte na Můj počítač (Windows XP) nebo na
Počítač (Windows Vista nebo Windows 7) na Ploše.
2. Klikněte na zařízení TRU-Install.
3. V prohlížeči obsahu TRU-Install otevřete adresář Win a poté
dvakrát klikněte na soubor Setup.exe. Postupujte dle
zobrazených instrukcí instalace programu.

Mac OS X
Pokud se okno 3G Watcher® nezobrazí:
1. Otevřete Finder.
2. V Nástrojích dvakrát klikněte na 3G Watcher®.
3. Dvakrát klikněte na instalační program.

CZ

INSTALACE NA PC/MAC

CZ

POKYNY PRO POUŢÍVÁNÍ

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Podporované mobilní sítě
Nejvyšší teoretická rychlost
Frekvenční pásma 3G/3G+
Frekvenční pásma
GSM/GPRS/EDGE GSM
Kompatibilita WiFi
Shoda
Poměr DAS*

GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+
Download: 7,2 Mbps (HSDPA)
Upload: 5,76 Mbps (HSUPA)
900, 2100 MHz
800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Normy 802.11 b/g
Kódování: WEP, WPA (TKIP a
AES), WPA2 (TKIP a AES)
CE
0.226W/kg@10g

* DAS, vyjádřen ve W/kg, je index měřící maximální hladinu
radiofrekvenčního signálu vysílaného klíčem 3G na uživatele.
Umožňuje zkontrolovat, zda terminály vyhovují francouzským a
evropským legálním předpisům, na základě kterých tato hodnota
musí být nižší než 2 W/kg.



Nepoužívejte Váš WiFi modem za jízdy.



Do okolí Vašeho WiFi modemu neumísťujte žádná
magnetická datová média. Radiace může způsobit vymazání
uložených dat.



Váš klíč 3G udržujte mimo dosah dětí. Neumožňujte jeho
používání dětem bez dozoru.



Doporučujeme Vám klíč 3G umístit co nejdál od břicha
těhotných žen nebo spodní části břišní oblasti u dospívajících.



V některých místech, např. v letadlech, nemocnicích nebo na
čerpacích stanicích, je používání Vašeho 3G klíče zakázáno.
Je tedy bezpodmínečně nutné přísně dodržovat bezpečnostní
opatření a Váš klíč 3G ve chvíli, kdy je jeho používání
zakázáno, odpojit.



Pro zamezení riziku rušení musí osoby používající
elektronické implantáty (kardiostimulátory, inzulínové pumpy,
neurostimulátory atd.) zachovávat vzdálenost alespoň 15 cm
mezi klíčem 3G a implantátem.



Při používání WiFi modemu a Vašeho klíče 3G dodržujte
zákony a platné předpisy. Během jejich používání také
respektujte soukromí ostatních.
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Les descriptions et figures sont
données sans engagement.
Les caractéristiques techniques et
accessoires peuvent évoluer en
cours d’années.
Descriptions and figures are not
binding.
Technical characteristics and
accessoiries may change during the
year.

Les reproductions et traductions
même partielles sont interdites
sans l’autorisation écrite de PSA
PEUGEOT CITROËN.
Reproductions and translations in full
or in part are prohibited without the
written approval of PSA PEUGEOT
CITROËN.
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