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Środki ostrożności
Prosimy dokładnie przeczytać poniższe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie poprawne 
i bezpieczne korzystanie z urządzenia bezprzewodowego.

Nie należy włączać urządzenia, gdy korzystanie 
z niego jest zabronione, albo gdy może 
powodować zakłócenia lub zagrożenie.

Nie należy korzystać z urządzenia podczas 
prowadzenia samochodu.

Należy stosować się do przepisów i regula-
minów w szpitalach i ośrodkach opieki zdrowot-
nej. W pobliżu sprzętu medycznego urządzenie 
należy wyłączać.

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się na 
pokładzie samolotu. Może ono powodować 
zakłócenia sygnałów kontrolnych samolotu.

Gdy urządzenie znajdzie się w pobliżu elektro-
niki precyzyjnej, należy je wyłączyć. Może ono 
zakłócać działanie takich urządzeń.

Nie należy rozmontowywać urządzenia ani jego 
akcesoriów. Czynności serwisowe i naprawy 
może wykonywać tylko wykwalifi kowany 
personel.

Nie należy umieszczać urządzenia ani jego 
akcesoriów w pojemnikach, na które działa silne 
pole elektromagnetyczne.

W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać 
magnetycznych nośników danych. Promieniowanie 
emitowane przez urządzenie może spowodować, 
że zapisane na nich informacje zostaną usunięte.

Nie należy umieszczać urządzenia w miej-
scach, gdzie panuje wysoka temperatura lub 
wypełnionych gazem łatwopalnym, takich jak 
stacje benzynowe.

Urządzenie wraz z akcesoriami należy prze-
chowywać poza zasięgiem dzieci. Z urządzenia 
nie powinny korzystać dzieci pozostawione bez 
opieki.

Aby uniknąć ryzyka eksplozji, należy używać 
wyłącznie akcesoriów z homologacją.

Należy przestrzegać przepisów i regulacji 
dotyczących korzystania z urządzeń. Podczas 
korzystania z urządzenia należy przestrzegać zasad 
dotyczących prywatności i przepisów prawa.
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Szybki start1
Obsługiwane funkcje oraz wyświetlany wygląd 
różnią się w zależności od zakupionego produk-
tu. Rysunki zostały opublikowane wyłącznie 
w celach informacyjnych. Mogą nie 
odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktu. 
Szczegółowe informacje na temat wybranego 
produktu można uzyskać u usługodawcy.

 Wygląd

Wskaźnik Stan

Zasilanie •  Wskaźnik świeci na zielono: urządzenie 
zostało poprawnie włączone.

WLAN

•  Wskaźnik świeci na zielono: sieć WLAN 
jest włączona.

•  Wskaźnik miga na zielono: trwa transmisja 
danych.

Modem •  Wskaźnik świeci na zielono: modem USB 
został poprawnie podłączony.

Sygnał

•  Wskaźnik świeci na zielono: sygnał jest silny.
•  Wskaźnik miga na zielono: sygnał jest słaby.
•  Wskaźnik nie świeci: brak karty, kod PIN nie 

został zweryfi kowany lub brak sygnału.

  Wymagania dotyczące konfi guracji
komputera

Zalecana konfi guracja komputera:
•  Procesor: Pentium 500 MHz lub szybszy
•  Pamięć: 128 MB pamięci RAM lub więcej
•  Dysk twardy: 100 MB wolnego miejsca
•  System operacyjny: Windows 2000, Windows XP lub 

Windows Vista

Ważne
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•  Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli lub większa, 
zalecane 1024 x 768 pikseli

•  Interfejs: standardowe złącze USB
•  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 6.0 lub 

Internet Explorer 7.0, Firefox 1.5 lub Firefox 2.0, Safari 3.0

 Instalacja
Etap 1:  Podłącz modem USB do interfejsu USB.
Ważne

  

Do urządzenia należy podłączyć określony 
modem USB.

Etap 2:  Podłącz urządzenie do komputera za pośre-
dnictwem kabla sieci Ethernet lub sieci WLAN.

•  Jeśli wskaźnik interfejsu Ethernet połączonego z siecią jest 
włączony, nawiązanie połączenia z komputerem powiodło się. 
Kabel sieci Ethernet nie może być dłuższy niż 100 metrów. Aby 
uzyskać lepsze rezultaty, należy użyć kabla ekranowanego.

•  Działanie połączenia bezprzewodowego można sprawdzić 
przy użyciu komputera połączonego z siecią WLAN. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w rozdziale 
„Konfi guracja komputera”.

•  Jeśli urządzenie zostanie podłączone jednocześnie do jed-
nego komputera za pomocą kabla sieci Ethernet i do innych 
komputerów za pośrednictwem sieci WLAN, zostanie utwo-
rzona sieć LAN i będzie można udostępniać zasoby lokalne. 

Etap 3: Podłącz zasilacz sieciowy.

  

•  Należy użyć zgodnego zasilacza sieciowego. 
W przeciwnym wypadku urządzenie może 
zostać uszkodzone.

•  Należy używać źródła zasilania prądem 
przemiennym lub stałym określonego w spe-
cyfi kacji ładowarki. Nieodpowiednie napięcie 
może spowodować pożar lub nieprawidłowe 
działanie ładowarki.
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Etap 4: Ustaw urządzenie.

  

•  Aby uniknąć zakłóceń w działaniu urządzeń 
elektrycznych spowodowanych sygnałem 
bezprzewodowym, należy ustawić produkt 
w odległości 1 m od takich urządzeń.

•  Nie należy umieszczać karty transmisji danych 
w gnieździe. Podczas pracy urządzenia 
należy przesunąć interfejs USB, do którego 
podłączono kartę transmisji danych, do góry 
i w prawo.

Urządzenie można umieścić na biurku w pozycji poziomej 
lub pionowej. Urządzenie należy umieścić wysoko lub 
w pobliżu okna, aby zapewnić lepszy odbiór sygnału.

Etap 5: Włączanie i wyłączanie.
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je wyłączyć.

 Dostęp do Internetu
Urządzenie domyślnie wybiera żądany numer dostępu do 
Internetu. Można bezpośrednio korzystać z usług siecio-
wych, takich jak przeglądanie Internetu oraz odbieranie 
i wysyłanie wiadomości e-mail.

Ważne  Należy upewnić się, że modem USB jest 
podłączony do urządzenia. W przeciwnym 
wypadku nie będzie można korzystać z Internetu,       
a niektóre strony zarządzania będą niedostępne

Logowanie na stronie zarządzania
1   Uruchom przeglądarkę IE i w pasku adresu wpisz 

http://192.168.1.1/

2   Wybierz Typ użytkownika, wpisz Hasło, a następnie 
kliknij Nazwa logowania.
•  Administrator: ma uprawnienia do przeglądania 

i modyfikowania konfiguracji. Domyślne hasło to 
admin;

•  Użytkownik: ma uprawnienia do przeglądania 
podstawowych informacji. Domyślne hasło to user.

Ważne

  

Aby uniknąć konfl iktów konfi guracji, w danym 
momencie na stronie zarządzania urządzeniem 
może być zalogowany tylko jeden użytkownik.

Łączenie z Internetem
1   Kliknij Połączenie. 
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Korzystanie ze strony konfi guracji urządzenia2
 Opis strony zarządzania

Funkcje operacyjne
W poniższej tabeli zebrano podstawowe operacje, jakie 
można przeprowadzić na stronie zarządzania urządzeniem.

Element Opis

Stan 
podstawowy

Wyświetla stan parametrów konfiguracji 
urządzenia. 

Szybka 
konfi guracja

Pozwala szybko skonfigurować 
urządzenie.

Połączenie Wyświetla informacje o stanie 
połączenia sieciowego i łączy z siecią. 

Ustawienia 
zaawansowane Konfiguruje zaawansowane ustawienia.

Zabezpieczenia Konfiguruje ustawienia zabezpieczeń.

Wyloguj Wylogowanie ze strony urządzenia.

Stan urządzenia
W poniższej tabeli zebrano informacje o stanie urządzenia.

Element Zielona ikona Czerwona ikona

SIM Poprawna 
karta SIM.

Brak lub nieprawidłowa 
karta SIM.

WAN Nawiązano 
połączenie PPP.

Nie udało się nawiązać 
połączenia PPP.

WCDMA Połączono 
z siecią WCDMA.

Sieć WCDMA jest 
niedostępna.

Ważne  Jeżeli urządzenie jest zarejestro-
wane w innych trybach sieciowych, 
wyświetlony zostanie odpowiedni 
stan połączenia.

SIG
Siła sygnału, od słabego do silnego, jest 
ilustrowana w następujący sposób:
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  Podgląd informacji o konfi guracji 
urządzenia

Na stronie konfiguracji urządzenia można przejrzeć para-
metry aktualnych ustawień oraz stan połączenia sieciowego.

1  Kliknij stan podstawowy.

2   Kliknij Zaawansowane... po prawej stronie, 
aby wyświetlić stan urządzenia.

3   Kliknij Odśwież, aby wyświetlić aktualny stan 
urządzenia na stronie stanu zaawansowanego.

 Szybka konfi guracja
Za pomocą kreatora szybkiej konfiguracji można określić 
i zapisać parametry urządzenia. Kliknij szybką konfigurację 
w obszarze operacyjno-nawigacyjnym, aby wyświetlić 
stronę powitania. Kliknij Dalej, aby uzyskać dostęp do 
strony ustawień profilu PPP.

Konfi guracja ustawień profi lu PPP
•  Nazwa profi lu: Wpisz w pustym polu tekstowym nazwę 

profi lu.
•  Numer dostępu do sieci/Nazwa użytkownika PPP/

Hasło PPP: Wprowadź trzy parametry podane przez 

usługodawcę internetowego. Numer dostępu do sieci 
służy do nawiązania połączenia. Nazwa użytkownika 
PPP i hasło służą do uwierzytelnienia u dostawcy usługi 
internetowej.

•  Węzeł punktu dostępu/Adres IP: Wybierz tryb uzyski-
wania węzła punktu dostępu lub adresu IP. Jeżeli opera-
tor podał te parametry, należy wybrać opcję statyczny, 
wpisać węzeł punktu dostępu i adres IP. W przeciwnym 
wypadku należy wybrać opcję dynamiczny, a urządzenie 
automatycznie uzyska te parametry.

Wybór trybu połączenia PPP
Połączenie PPP: Służy do określenia trybu wybierania 
numeru.
•  Automatyczny: Po włączeniu urządzenie automatycznie 

nawiąże połączenie z Internetem i nie rozłączy się, bez 
względu na transmisję danych.

•  Na żądanie: Urządzenie automatycznie połączy się 
z Internetem, gdy tylko pojawi się żądanie transmisji 
danych. Gdy okres bez transmisji danych przekroczy 
maks. czas bezczynności, połączenie zostanie automaty-
cznie przerwane.

•  Ręczny: Ręczne wybieranie numeru. Aby uzyskać więcej 
informacji, zobacz „Łączenie z Internetem“.  

•  Uwierzytelnianie PPP: Tę usługę wykonuje usługodawca 
internetowy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z usługodawcą internetowym.
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Konfi guracja ustawień sieci WLAN

(Nazwa) SSID: Podaj nazwę swojej sieci WLAN.
Nazwa SSID (Service Set Identifi er) służy do identyfi kacji 
sieci WLAN. Terminal bezprzewodowy (np. komputer PC) 
i urządzenia bezprzewodowe mogą prowadzić normalną 
wymianę danych tylko wtedy, gdy mają takie same identy-
fi katory SSID. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci WLAN, 
nie należy korzystać z domyślnego identyfi katora SSID. 
Identyfi katorem SSID może być ciąg znaków, 
np. MyHome.

Emisja identyfi katora SSID: Włącza lub wyłącza emisję 
identyfi katora SSID.
• Włączone: Urządzenie emituje identyfi kator SSID sieci 

WLAN, a użytkownicy mogą łatwo uzyskać do niej 
dostęp. Niepożądani użytkownicy także mogą łatwo 
uzyskać dostęp do sieci WLAN, ponieważ identyfi kator 
SSID jest emitowany.

• Wyłączone: Urządzenie nie emituje identyfi katora 
SSID sieci WLAN. Aby uzyskać dostęp do sieci WLAN, 
użytkownik musi zdobyć jej identyfi kator SSID. Wpływa to 
na poprawę bezpieczeństwa sieci WLAN.

Ważne  Dla wygody klientów korzystających z sieci 
WLAN podczas konfi guracji jej ustawień można 
włączyć emisję indentyfi katora SSID. 
Po zakończeniu konfi guracji sieci WLAN można 
wyłączyć emisję identyfi katora SSID, 
aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Konfi guracja trybu szyfrowania sieci 
WLAN
Aby uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej, należy 
określić klucz bezpieczeństwa dla komputera PC zgodny 
z tym, z jakiego korzysta urządzenie bezprzewodowe.

Bez szyfrowania
 Dla wygody klientów łączących się z siecią WLAN można 
podczas konfi guracji ustawić tryb szyfrowania na BEZ SZY-
FROWANIA. Opcja ta nie jest jednak zalecana do codzien-
nego użytku ze względów bezpieczeństwa sieci WLAN.

WPA-PSK/WPA2-PSK
•  WPA-PSK jest 256-bitową metodą szyfrowania danych, 

która umożliwia automatyczną zmianę klucza.
•  WPA2-PSK jest bezpieczniejszą wersją WPA-PSK 

i dodatkowo obsługuje standard IEEE 802.11i.
•  Algorytm szyfrowania WPA: TKIP, AES, TKIP+AES.
•  Klucz wspólny WPA: Jako klucz można podać wartość 

składającą się z 64 znaków w systemie szesnastkowym 
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lub 8-63 znaków w systemie ASCII. Wartość ASCII 
może zawierać wszelkie znaki, które da się wprowadzić 
z klawiatury PC, podczas gry wartość szesnastkowa 
cyfry od 0–9 oraz litery A–F. Przykład: jako klucz można 
wprowadzić wartość ASCII: 1234abcde.

•  Interwał rotacji klucza siec: Określa, jak często klucz 
sieciowy ulega dynamicznym zmianom. Domyślnie 
wartość wynosi 0. Aby wyłączyć tę funkcję, należy 
określić wartość jako 0.

WEP
Wireless Equivalent Privacy (WEP), metoda 64- lub 
128-bitowego szyfrowania danych. Szyfrowanie 
WEP 128-bitowe zapewnia wyższy poziom bezpie-
czeństwa.

Klucz sieciowy 1: Aby określić klucz 64-bitowy, należy 
wprowadzić 5 znaków ASCII lub 10 cyfr szesnastkowych. 
Można także wpisać 13 znaków ASCII lub 26 cyfr szesnast-
kowych dla klucza 128-bitowego.

Sprawdzenie poprawności szybkiej 
konfi guracji
Ostatnia strona kreatora wyświetla wszystkie wybrane 
ustawienia.
•  Aby zaakceptować ustawienia, kliknij Zakończ, a infor-

macje zostaną przesłane. 

•  Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany, kliknij Wstecz, 
aby wrócić na poprzednią stronę.

•  Kliknij Anuluj, aby zamknąć ustawienia.
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Konfi guracja komputera3
W tym rozdziale omówiono konfi gurację komputera na 
przykładzie systemu operacyjnego Windows XP. Dla innych 
systemów operacyjnych procedura konfi guracji może być 
odmienna i będzie wymagać wykonania innych kroków.

 Konfi guracja sieci bezprzewodowej
Dzięki konfiguracji sieci bezprzewodowej komputer PC 
będzie mógł łączyć się z urządzeniem za pośrednictwem 
takiej właśnie sieci. Jeżeli komputer jest podłączony za 
pomocą sieci LAN, nie ma potrzeby przeprowadzania 
konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Wymagania do konfi guracji
•  Aby skonfigurować połączenie sieci bezprzewodowej, 

w systemie musi być zainstalowana karta WLAN 
z obsługą protokołu IEEE 802.11 b/g.

•  Jeżeli włączona jest funkcja szyfrowania, należy się 
upewnić, że wszystkie komputery łączące się z urzą-
dzeniem korzystają z tego samego klucza co ona.

•  Informacje o korzystaniu z karty sieci WLAN można 
znaleźć w instrukcji dostarczonej przez jej producenta.

•  Zobacz „Konfiguracja trybu szyfrowania sieci WLAN”, 
aby uzyskać informacje o konfiguracji szyfrowania.

•  Aby uzyskać informacje o konfiguracji parametrów 
identyfikatora SSID, zobacz „Konfiguracja ustawień 
sieci WLAN”.

Konfi guracja połączenia sieci 
bezprzewodowej

1   Wybierz Start > Panel sterowania > Połączenia 
sieciowe > Połączenie sieci bezprzewodowej. 

2   Kliknij Pokaż sieci bezprzewodowe, aby wyświetlić 
listę dostępnych połączeń bezprzewodowych. 

3   Wybierz połączenie sieciowe, którego identyfikator 
SSID jest zgodny z konfiguracją WEB urządzenia,
a następnie kliknij Połącz.

4   Jeżeli dla urządzenia określony został parametr szy-
frowania, pojawi się okno dialogowe połączenia sieci 
bezprzewodowej, w którym należy wpisać 
i po twierdzić klucz sieciowy. Podana wartość musi być 
zgodna ze wspólnym kluczem WPA lub kluczem 
sieciowym urządzenia. 

5   Po wpisaniu poprawnego klucza sieciowego należy 
odczekać kilka minut. W prawym dolnym rogu ekranu 
w polu statusu pojawi się ikona połączenia bezprze-
wodowego. Następnie komputer automatycznie 
połączy się z urządzeniem.
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Konfi guracja sieci PC

Zalecana konfi guracja urządzenia:
• Uzyskaj adres IP automatycznie.
•  Usuń zaznaczenie pola Używaj serwera proxy 

w sieci LAN.

Konfi guracja połączenia sieciowego
1   Wybierz Moje miejsca sieciowe > Właściwości > 

Połączenie sieci lokalnej (LAN). 

2   Kliknij prawym przyciskiem ikonę Połączenia sieci 
lokalnej i z menu skrótów wybierz Właściwości. 

3   W oknie Właściwości połączenia sieci lokalnej 
wybierz Protokół internetowy (TCP/IP) w polu To 
połączenie wykorzystuje następujące składniki 
i kliknij Właściwości. 

4   Zaznacz pola Uzyskaj adres IP automatycznie 
i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie w oknie 
dialogowym Właściwości: Protokół internetowy 
(TCP/IP), a następnie kliknij OK.

Wyłączanie ustawień proxy
(na przykładzie Internet Explorer)

1   Uruchom przeglądarkę internetową i wybierz Narzędzia 
> Opcje internetowe.

 
2  Wybierz zakładkę Połączenia i kliknij Ustawienia LAN.

3   W oknie dialogowym Ustawienia LAN usuń zaznacze-
nie Używaj serwera proxy dla sieci LAN.
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Ustawienia zaawansowane4
 Opis ustawień zaawansowanych

Kliknij Ustawienia Zaawansowane. Na stronie ustawień 
zaawansowanych można skonfigurować podstawowe 
i zaawansowane parametry, a także wykonywać rutynową 
obsługę i zarządzać urządzeniem.
W poniższej tabeli omówiono ikony skrótów.

Ikona Opis

Kliknij, aby uzyskać dostęp do strony 
zarządzania systemem.

Kliknij, aby otworzyć okno Ustawienia karty 
SIM.

Kliknij, aby otworzyć okno Ustawienia sieci 
mobilnej.

Kliknij, aby otworzyć okno Ustawienia wybiera-
nia numeru.

Kliknij, aby otworzyć okno Ustawienia DHCP.

Kliknij, aby otworzyć okno Ustawienia sieci 
WLAN.

 Zarządzanie systemem 

Kliknij  , aby uzyskać dostęp do strony zarządzania 
systemem.

Zmiana hasła
Hasło logowania można zmienić, aby uniemożliwić nieau-
toryzowanym użytkownikom dostęp do strony zarządzania.

1  Kliknij .

2   Wpisz aktualne hasło, a następnie wprowadź 
i potwierdź nowe.

3  Kliknij Modyfikuj.

Uaktualnienie oprogramowania 
urządzenia

1  Kliknij .

2   Podaj ścieżkę dostępu lub kliknij Przeglądaj, aby wybrać 
plik z obrazem oprogramowania do uaktualnienia.

3  Kliknij Uaktualnij.
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  •  Po uaktualnieniu system zostanie automaty-
cznie uruchomiony ponownie.

•  Uaktualnienia muszą pochodzić z ofi cjalnej 
strony internetowej fi rmy Huawei lub z ofi cjalnej 
strony internetowej operatora.

•  Uaktualnienie systemu nie zmienia konfi guracji 
Klienta.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Gdy trzeba przywrócić ustawienia sieci lub kiedy 
użytkownik zapomni wprowadzone zmiany ustawień, 
można przywrócić ustawienia fabryczne i skonfi gurować 
urządzenie ponownie.

Kliknij  aby otworzyć okno Przywróć wartości 
domyślne, a następnie kliknij Przywróć.

Ważne

  

Po wykonaniu tej operacji wszelkie ustawienia 
zostaną przywrócone do wartości domyślnych.

Ponowne uruchomienie urządzenia
1  Kliknij  aby otworzyć stronę Restart urządzenia.

2  Kliknij Ponowny rozruch.

Podgląd informacji o wersji
Kliknij  aby wyświetlić stronę Wersja.

Na stronie można uzyskać informację o wersji sprzętu 
i wersji oprogramowania.

 Konfi guracja ustawień karty SIM
Kliknij  aby otworzyć stronę Ustawienia karty SIM.
Gdy urządzenie działa bez karty SIM, strona jest 
niedostępna.

Włączanie lub wyłączanie kodu PIN
1  Kliknij .

2   Wybierz włącz/wyłącz w polu wyboru 
Działania kodu PIN.

3  Wprowadź poprawny kod PIN.

4  Kliknij Zastosuj.

Zmiana kodu PIN
Gdy włączona jest ochrona kodu PIN, można go zmienić.

1  Kliknij .
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2   Wybierz opcję modyfi kuj w polu wyboru Działania 
kodu PIN.

3   Wpisz aktualny kod PIN.

4   Wprowadź nowy kod PIN i potwierdź go.

5  Kliknij Zastosuj.

Sprawdzanie poprawności kodu 
PIN
Można włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego 
sprawdzania poprawności kodu PIN.

1  Kliknij 

2   Wybierz opcję włączone/wyłączone przy opcji 
Automatyczne sprawdzanie poprawności.

3  Wpisz aktualny kod PIN.

4  Kliknij Zastosuj.

   Konfi guracja ustawień 
sieci mobilnej

Kliknij  aby otworzyć okno Ustawienia sieci mobilnej.

Wybór preferowanego trybu
1  Kliknij .

2   Wybierz preferowany tryb połączenia z pola 
Preferowany tryb. 

Ważne

  

•  Jeżeli operator dostarcza tylko usługę 2G, 
a preferowany tryb został skonfi gurowany jako 
tylko 3G, nie będzie można połączyć się 
z Internetem.

•  Jeżeli operator dostarcza tylko usługę 3G, 
a preferowany tryb został skonfi gurowany jako 
tylko 2G, nie będzie można połączyć się 
z Internetem.

•  Jeżeli operator nie dostarcza ani usługi 3G, 
ani 2G, nie będzie można połączyć się z Inter-
netem, bez względu na preferowany tryb.
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Konfi guracja trybu wyszukiwania sieci
1  Kliknij .

2   Wybierz tryb wyszukiwania sieci.
•  Automatyczny: Urządzenie automatycznie wyszukuje 

sieć i rejestruje się w niej.
•  Ręczny: Użytkownik musi samodzielnie wyszukać sieć 

i się w niej zarejestrować.

3  Kliknij Zastosuj.

4   W trybie Ręczny zaznacz wyszukaną sieć i kliknij 
Zaloguj.

  Konfi guracja ustawień wybierania 
numeru

Kliknij  aby otworzyć okno Ustawienia wybierania 
numeru.

Konfi guracja ustawień połączenia PPP
1   Kliknij  aby otworzyć okno Ustawienia połączenia 

PPP.

2   Wprowadź poprawne parametry.

•  Lista profi lów: Wybierz profi l z listy połączenia 
nawiązanego z numerem. Jeżeli lista rozwijana jest 
pusta, należy stworzyć listę profi lów.

•  Połączenie PPP: Wybierz tryb wybierania numeru.
•  Uwierzytelnianie PPP: Usługa ta jest określana przez 

usługodawcę internetu. Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z usługodawcą.

•  Maks. czasy bezczynności PPP: Czas trwania 
bezczynności połączenia PPP. W trybie na żądanie, 
w przypadku braku transmisji danych w dłuższym okresie 
niż podana wartość, połączenie PPP zostanie automaty-
cznie przerwane.

•  Maks. jedn. transmisji PPP: Maksymalna jednostka 
transmisji danych PPP. Określa maksymalną liczbę 
bajtów przesyłanych w jednym pakiecie danych.

•  Maks. czasy wyb. numeru PPP: Określa maksymalny 
czas oczekiwania przy łączeniu z Internetem.

Zarządzanie listą profi lów
Kliknij  aby otworzyć okno Ustawienia profi lu.

♦ Tworzenie profi lu

1   Gdy pojawi się odpowiedni monit, wprowadź w pola 
tekstowe informacje o profi lu.

2  Kliknij Zapisz.
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♦ Modyfi kacja profi lu

1   Z rozwijanej listy wybierz pozycję do modyfi kacji. 
W polu tekstowym wyświetlone zostaną wszelkie ważne 
informacje.

2  Wprowadź informacje o profi lu.

3  Kliknij Zapisz.

♦  Usuwanie profi lu

1   Wybierz pozycję do usunięcia z rozwijanej listy profi lów.

2  Kliknij Usuń.

 Ustawienia DHCP
Kliknij  aby otworzyć okno Ustawienia DHCP 
(Dynamic Host Confi guration Protocol). Na stronie usta-
wień DHCP można określić tryb przydzielania adresów IP 
w sieci LAN. DHCP automatycznie przydziela adresy IP 
urządzeniom sieciowym. Przy korzystaniu z serwera DHCP 
konieczne jest skonfi gurowanie komputera połączonego 
z urządzeniem w opisany poniżej sposób. Aby uzyskać 
więcej informacji, zobacz „Konfi guracja sieci PC”.
•  Adres IP: Domyślny adres urządzenia to 192.168.1.1.
•  Maska podsieci: Dzięki połączeniu maski podsieci 

i adresu IP możliwe jest tworzenie wszechstronnych 
podsieci. Domyślnie maska podsieci to 255.255.255.0.

•  Serwer DHCP: Służy do dynamicznego przydzielania 
adresów IP. Jeżeli serwer DHCP jest włączony, może 
automatycznie przydzielać komputerom adresy IP. Dla 
serwera DHCP zalecane jest wybranie opcji Włączone.

•  Początkowy i końcowy adres IP: Określa zakres 
adresów IP, które może przydzielać host. Przykład: 
w segmencie sieci 192.168.1.0/24 domyślny adres 
urządzenia to 192.168.1.1. Adres IP hosta musi się 
zawierać pomiędzy 192.168.1.2 a 192.168.1.254. 
Minimalny zakres obejmuje pojedynczy adres IP.

•  Czasy dzierżawy DHCP: Serwer DHCP automaty-
cznie przydziela adresy IP wszystkim urządzeniom 
podłączonym do sieci. Gdy upłynie czas dzierżawy, 
serwer DHCP sprawdza, czy dane urządzenie jest 
podłączone do sieci. Jeżeli nie ma go już w sieci, serwer 
przydziela jego adres IP innemu urządzeniu. 
W ten sposób adresy IP się nie marnują.

Ważne

  

•  Początkowy adres IP musi być mniejszy lub 
taki sam co końcowy adresu IP.

•  Jeżeli serwer DHCP jest włączony, możliwa 
jest konfi guracja początkowego adresu IP, 
końcowego adresu IP oraz czasu dzierżawy 
DHCP. W przeciwnym razie nie można ich 
zmieniać.
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 Ustawienia sieci WLAN 

Kliknij  aby otworzyć stronę Ustawienia sieci WLAN.

Włączanie i wyłączanie sieci WLAN
1  Kliknij  aby otworzyć stronę Obsługa sieci WLAN.  

2  Włącz lub wyłącz moduł WLAN.

3  Kliknij Zastosuj.

WLAN ustawienia podstawowe
Kliknij  aby otworzyć stronę Podstawowe ustawienia 
sieci WLAN.
Wybór identyfi katorów interfejsu
•  Interfejs bezprzewodowy: Odnosi się do identyfi katora 

SSID oraz adresu MAC i służy do identyfi kacji urządzenia 
bezprzewodowego.

SSID
• Podaj nazwę swojej sieci WLAN.
• Włączanie lub wyłączanie emisji identyfi katora SSID.
Włączanie lub wyłączanie izolacji punktu dostępu
•  Włącz: Terminale (komputery PC) łączące się 

w urządzeniem za pośrednictwem sieci WLAN nie mają 
dostępu do siebie nawzajem.

•  Wyłącz: Terminale (komputery PC) łączące się 

w urządzeniem za pośrednictwem sieci WLAN mają 
dostęp do siebie nawzajem.

Wybór kraju
•  Kraj: Służy do identyfi kacji kraju. Poszczególne państwa 

mają różne standardy dotyczące wykorzystania kanałów.
Wybór kanału sieci WLAN
•  Kanał: Określa kanał, na którym pracuje urządzenie. 

Jeżeli nie wiadomo, co wybrać, należy zaznaczyć opcję 
Auto, a urządzenie samoczynnie wyszuka odpowiedni 
kanał.

Konfi guracja trybu 802.11

Tryb Opis

Automatyczny 
54g

W tym trybie sieć WLAN dysponuje 
najlepszą zgodnością.

Wydajność 
54g

W tym trybie sieć WLAN dysponuje 
najlepszą wydajnością.

54g LRS
Należy wybrać ten tryb, jeżeli urządzenie 
ma problemy w komunikacji z urządzeniami 
zgodnymi ze standardem IEEE 802.11b.

Tylko 54g
Urządzenie działa tylko w standardowym 
trybie niskiej wydajności standardowej sieci 
802.11g.

Tylko 802.11b
Urządzenie działa tylko w standardowym 
trybie niskiej wydajności standardowej sieci 
802.11b.
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Konfi guracja szybkości przesyłania

1   Zaznacz opcję Auto, a urządzenie samoczynnie 
wyszuka szybkość przesyłania.

2  Kliknij Zastosuj, aby zatwierdzić ustawienia.

WLAN Advance Settings
Kliknij  aby otworzyć okno Zaawansowane ustawie-
nia sieci WLAN.
Klucz zabezpieczeń chroni sieć WLAN przed atakami na 
dane. Klucz zabezpieczeń urządzenia bezprzewodowego 
musi być zgodny z używanym na komputerze.
Konfi guracja uwierzytelniania 802.11
•  Otwarte: Uwierzytelnianie za pomocą systemu otwar-

tego. Użytkownik łącząc się z siecią WLAN, może wybrać 
klucz WEP, WPA-PSK lub WPA2-PSK albo wybrać opcję 
bez szyfrowania, aby pominąć uwierzytelnienie.

•  Współużytkowane: Uwierzytelnienie za pomocą klucza 
współużytkowanego. Może korzystać wyłącznie z klucza 
WEP. Użytkownik nawiązując połączenie z siecią WLAN, 
musi przeprowadzić uwierzytelnienie za pomocą klucza 
WEP.

Konfi guracja trybu szyfrowania
•  Tryby szyfrowania: Bez szyfrowania, WPA-PSK, 

WPA2-PSK, WPA-PSK| WPA2-PSK oraz WEP. 
•  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Konfi guracja 

trybu szyfrowania sieci WLAN”.

Konfi guracja fi ltru adresów MAC
Kliknij aby otworzyć okno Ustaw fi ltr adr MAC WLAN. 
Za pomocą tych ustawień można kontrolować i zarządzać 
klientami korzystającymi z sieci WLAN oraz poprawić 
wydajność zabezpieczeń.

Tryb ograniczeń adresów MAC
W poniższej tabeli zebrano tryby fi ltrowania adresów MAC:

Wartość Opis

Wyłączone Funkcja filtrowania adresów MAC jest 
wyłączona.

Zezwalaj

Klienci, których adresy znajdują się na 
liście adresów MAC, mogą łączyć się 
z urządzeniem za pośrednictwem sieci 
WLAN.

Odmów
Klienci, których adresy znajdują się na liście 
adresów MAC, nie mogą łączyć się 
z urządzeniem za pośrednictwem sieci WLAN.

Adresy MAC
Wpisz na listę adresy MAC. Urządzenie może regulować 
dostęp do sieci klientów, których adresy MAC znajdują się 
na liście. 
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WLAN Mostki
Kliknij  aby otworzyć okno WLAN Mostki.
•  Typ preambuły: Dostępne są dwie opcje: długi i krótki. 

W sytuacji gdy klient (PC) obsługuje krótki typ, sieć 
WLAN będzie działać wydajniej, gdy w ustawieniach 
także będzie miała wybrany typ krótki.

•  Maksymalny limit skojarzeń: Określa maksymalną 
liczbę połączeń. Służy do ustalenia maksymalnej liczby 
użytkowników sieci WLAN, którzy w danym momencie 
mogą korzystać z urządzenia.

•  Tryb: Określa tryb łączenia się z siecią WLAN. 
Urządzenie może działać w dwóch trybach, które 
przedstawiono w poniższej tabeli. Domyślną wartością 
jest punkt dostępu.

Tryb Opis

Mostek sieci
bezprzewodowej

Służy do łączenia dwóch lub więcej 
punktów dostępu.

Punkt dostępu

Punkty dostępu standardu IEEE 
802.11b/g lub terminale
sieci bezprzewodowej mogą łączyć 
urządzenia sieci bezprzewodowej.

•  Ograniczenie mostków: Dotyczy ograniczenia adresów 
MAC elementów równorzędnych. Gdy jest wyłączone, 

urządzenie może się łączyć z wszystkimi mostkami zdal-
nymi. Gdy jest włączone, może łączyć się tylko 
z tymi, których adresy znajdują się na liście.

•  Mostek: Określa fi zyczny adres zdalnego mostka 
równorzędnego. Urządzenie obsługuje tryb mostka PTM 
(point-to-multipoint), a urządzenie bezprzewodowe może 
jednocześnie połączyć cztery mostki zdalne.

•  Adres MAC elementu równorzędnego: Określa listę 
fi zycznych adresów równorzędnych mostków zdalnych. 
Maksymalnie może zawierać cztery adresy fi zyczne.

•  Stan łącza: W górę pokazuje połączenia nawiązane, 
a w dół – nieudane.
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Ustawienia zabezpieczeń5
Kliknij Zabezpieczenia, aby konfi gurować zaawansowane 
ustawienia zabezpieczeń.

 Przełącznik zapory
Urządzenie posiada prawdziwą zaporę, która kontroluje 
przepływ danych przychodzących oraz wychodzących i 
chroni komputer przed ingerencją z zewnątrz.

1  Kliknij .

2   Aby włączyć zaporę, zaznacz pole włącz zaporę 
(główny przełącznik zapory).

Ważne

  

•  Pozostałe funkcje, takie jak fi ltrowanie adresów 
IP, fi ltrowanie adresów MAC oraz ping do 
portów WAN, są dostępne tylko wtedy, gdy 
zaznaczone jest pole włącz zaporę.

•  Gdy zaznaczone jest pole włącz fi ltr adresów 
MAC sieci LAN, dostępne są domyślne reguły 
fi ltru.

3  Wybierz pozostałe opcje, a następnie kliknij Zastosuj.

 
 Filtry MAC sieci LAN
Urządzenie obsługuje fi ltrowanie adresów MAC w oparciu 
o listy komputerów, które są dopuszczane lub którym 

odmawia się dostępu. Powszechnym sposobem ograni-
czania dostępu do sieci jest określanie adresów MAC 
(Media Access Control).
Aby ustalić adres MAC w systemie Windows, wybierz Start 
> Uruchom i wpisz cmd.
Wyświetlone zostanie okno z wierszem polecenia. Wpisz 
ipconfi g/all i naciśnij Enter.
Adres MAC jest podany jako Physical Address.

1  Kliknij .

2  Wybierz Tryb fi ltru adresów MAC sieci LAN.

3  Wprowadź adresy MAC klientów i kliknij Zastosuj.

 Filtr adresów IP sieci LAN
Urządzenie można skonfi gurować w taki sposób, aby 
określone adresy IP nie mogły uzyskiwać dostępu z kom-
puterów w sieci lokalnej.

1  Kliknij .

2   Wybierz protokół i stan.

3   Wpisz adres IP i odpowiedni port, któremu ma zostać 
zablokowany dostęp do sieci LAN.
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4  Kliknij Ok.

• Sprawdź poprawność: Kliknij Zastosuj.

• Modyfi kuj: Kliknij  w kolumnie modyfi kacja.

• Usuń: Kliknij   w kolumnie modyfi kacja.

 Serwer wirtualny
Urządzenie obsługuje funkcje serwera wirtualnego, dzięki 
czemu zewnętrzne komputery mogą korzystać z WWW, 
FTP i innych usług świadczonych przez sieć LAN.

1  Kliknij  .

2  Wybierz protokół i stan.

3   Wprowadź wartości w następujących polach tekstowych:
•  Nazwa: Wpisz nazwę usługi świadczonej przez sieć LAN.
•  Port sieci WAN: Wpisz port WAN sieci LAN, w której 

komputer świadczy usługi.
•  Adres IP: Określ komputer w sieci LAN, który będzie 
świadczył usługi.

•  Port sieci LAN: Wpisz numer portu sieci LAN komputera, 
który świadczy usługi.

4  Kliknij Ok.

Ważne  Serwer wirtualny można także dodać 
w następujący sposób: Wybierz port z listy port 
wspólny. Dla opcji protokołu, stanu, nazwy, portu 
sieci WAN i portu sieci LAN wybrane zostaną 
wartości domyślne. W razie konieczności można 
je zmodyfi kować.

5  Kliknij Ok.

• Sprawdź poprawność: Kliknij Zastosuj.

• Modyfi kuj: Kliknij  w kolumnie modyfi kacja.

• Usuń: Kliknij   w kolumnie modyfi kacja.

 Usługa podsieci DMZ
Jeśli komputer nie może uruchamiać aplikacji za 
pośrednictwem urządzenia, można ustawić dla niego 
nieograniczony dostęp do Internetu, konfi gurując jego 
adres IP w podsieci DMZ (ang. demilitarized zone - strefa 
zdemilitaryzowana).

Komputer w podsieci DMZ nie jest jednak chroniony przez 
zaporę. Jest wystawiony na ataki i może stwarzać ryzyko 
dla innych komputerów w sieci domowej.

1   Kliknij  .
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2   Wybierz opcję włączone lub wyłączone dla stan 
podsieci DMZ, aby włączyć lub wyłączyć usługę 
podsieci DMZ.

3   Po włączeniu funkcji podsieci DMZ należy wprowadzić 
w wyświetlonym polu adres IP komputera.

4   Kliknij Zastosuj.

Ważne

  

W danym momencie jako host podsieci DMZ 
może być podany tylko jeden komputer.

 
 Ustawienie standardu UPnP
Usługa UPnP (Universal Plug and Play) pozwala 
innym użytkownikom sieci kontrolować funkcje sieciowe 
urządzenia i tworzyć połączenia inteligentne.

1  Kliknij  .

2   Wybierz opcję włączone lub wyłączone dla stan 
UPnP, aby włączyć lub wyłączyć usługę UPnP.

3  Kliknij Zastosuj.

   Zdalne zarządzanie za pomocą 
sieci Web

Zdalne zarządzanie za pomocą sieci Web umożliwia 
dostęp i kontrolę nad urządzeniem z sieci domowej lub 
Internetu.
W trakcie podróży można obsługiwać urządzenie dzięki 
usłudze zarządzania zdalnego za pomocą sieci Web. 
Umożliwia to dodatkowo usługodawcy internetowemu 
zdalne rozwiązywanie problemów z urządzeniem siecio-
wym.

1   Kliknij  .

2   Wybierz opcję włączone lub wyłączone dla stan 
zdalny, aby włączyć lub wyłączyć tę usługę.

3   Wprowadź adres IP, z którego można się łączyć 
i konfi gurować urządzenie.

4   Kliknij Zastosuj.
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Komputer w sieci LAN nie może połączyć się 
z Internetem.

1   Jeżeli wskaźnik zasilania nie świeci się, należy 
sprawdzić podłączenie zasilacza.

2   Jeśli wskaźnik modemu nie świeci, należy sprawdzić, 
czy modem jest prawidłowo podłączony. 

3   Jeżeli nie świeci się wskaźnik siły sygnału, należy 
sprawdzić, czy obszar jest objęty zasięgiem sieci 
WLAN. 

4   Jeżeli obszar jest objęty zasięgiem sieci WLAN, należy 
sprawdzić, czy wybrany jest odpowiedni tryb sieciowy. 
Aby uzyskać informacje o trybie sieciowym, zobacz 
„Konfi guracja ustawień sieci mobilnej”. 

5   Jeżeli wskaźnik intefejsu Ethernet miga, odpowiedni 
interfejs jest podłączony poprawnie. Jeżeli wskaźnik nie 
świeci się, należy sprawdzić, czy dany interfejs Ethernet 
jest podłączony poprawnie. 

6   Aby łączyć się z Internetem za pośrednictwem 
urządzenia sieciowego, należy odpowiednio 
skonfi gurować nazwę użytkownika i hasło PPP. Należy 
sprawdzić, czy dane te są poprawne. Więcej informacji 
można uzyskać w rozdziale „Konfi guracja ustawień 
profi lu PPP”. 

7   Jeżeli usługa DHCP jest wyłączona, komputer uzyskuje 
adres IP dynamicznie i nie może połączyć się 
z Inter netem. Tryb można zmienić i przydzielić adres IP 
manualnie. Zobacz „Konfi guracja sieci PC”.  

8   Należy sprawdzić, czy poprawnie zainstalowano 
sterowniki do karty sieciowej. 

9   Jeżeli opisane powyżej sposoby nie rozwiązują 
problemu, należy przywrócić fabryczne ustawienia 
urządzenia

.
Komputer w sieci WLAN nie może połączyć się z siecią 
WLAN.

1   Jeżeli w pobliżu urządzenia występują zakłócenia lub 
ekranowanie, należy je przestawić. Gdy sygnał jest 
silny, należy przejść do kolejnego kroku. 

2   Sprawdź i zanotuj następujące informacje karty sie-
ciowej komputera: Identyfi kator SSID, typ szyfrowania 
WEP oraz klucz szyfrowania. 

3   Sprawdź i zanotuj następujące dane urządzenia: 
Identyfi kator SSID, typ szyfrowania WEP oraz klucz 
szyfrowania. 

4   Porównaj dane. Identyfi kator SSID karty sieciowej 
powinien być ustawiony na DOWOLNY lub identyczny 

Rozwiązywanie problemów6
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z tym, z jakiego korzysta urządzenie sieciowe. Typ 
szyfrowania WEP i klucz szyfrowania karty i urządzenia 
sieciowego powinny być identyczne. W przeciwnym 
razie należy zmienić ustawienia karty sieciowej.

Co zrobić, jeśli nie pamiętam adresu IP interfejsu sieci LAN?
Nie pamiętając adresu IP interfejsu sieci LAN, należy 
wpisać adres http://e.home i zalogować się w trybie PC, 
uzyskując adres IP automatycznie.

Co zrobić, gdy mostek pomiędzy dwoma urządzeniami 
nie działa?

1   Należy się upewnić, że oba urządzenia działają na tym 
samym kanale. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 
„Wybór kanału sieci WLAN”. 

2   Należy upewnić się, że adres MAC pierwszego 
z urządzeń znajduje się na liście adresów MAC 
elementu równorzędnego drugiej. Aby uzyskać więcej 
informacji, zobacz „Mostki”.

Co zrobić, gdy szybkość pobierania jest bardzo niska, 
pomimo normalnej siły sygnału?
W takim wypadku konieczne może być ustalenie wartości 
rejestru zgodnie z następującą procedurą:

1   Kliknij Start i wybierz Uruchom. 

2   Wpisz regedit w polu tekstowym Otwórz, a następnie 
kliknij OK. 

3   Określ parametry w następującym folderze:  
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Services\Tcpip.

  
4   Wybierz wartość Edytuj> Nowy > DWORD. 

5   Zmień nazwę New Value #1 na TcpWindowSize. 

6   Kliknij prawym przyciskiem TcpWindowSize i wybierz 
z menu skrótów opcję Modyfi kuj.  

7   Wybierz wartości Dziesiętne i wpisz 65535 w polu 
tekstowym Wartości, a następnie kliknij OK.

 
8   Dla wartości DWORD zmiennej DefaultRcvWindow, 

wykonaj takie same czynności, jak w przypadku 
TcpWindowSize.
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3G The Third Generation

A
AC Alternating Current
ARP Address Resolution Protocol
AP Access Point
APN Access Point Name

C
CDMA Code Division Multiple Access

D
DHCP Dynamic Host Confi guration Protocol
DNS Domain Name Server
DL down link, downlink

E
EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution

G
GSM Global System for Mobile communications
GPRS General Packet Radio Service
GGSN Gateway GPRS Support Node

H
HSPA High Speed Packet Access
HSDPA High Speed Downlink Packet Access
HSUPA High Speed Uplink Packet Access
HLR Home Location Register

I
IP Internet Protocol
ICMP Internet Control Message Protocol

L
LAN Local Area Network
LED Light Emitting Diode
L2TP Layer 2 Tunneling Protocol

M
MSC Mobile Switching Center

N
NAT Network Address Translation

P
PCS Personal communication systems
PSTN Public Switched Telephone Network
POTS Plain Old Telephone Service
PPTP Point to Point Tunneling Protocol

R
RTT Radio Transmission Technology

S
SOHO Small Offi ce Home Offi ce
SCP Service Control Point
SGSN Serving GPRS Support Node

Skróty7
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SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory

T
TKIP Temporal Key Integrity Protocol

U
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UL up link, uplink

V
VLR Visitor Location Register
VPN Virtual Private Network

W
WAN Wide Area Network
WLAN Wireless Local Area Network
WCDMA Wideband CDMA
WI-FI Wireless Fidelity
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Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje odnoszące 
się do instrukcji obsługi Twojego urządzenia. Zawiera 
również informacje na temat bezpiecznego użytkowania 
urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy starannie 
przeczytać niniejsze informacje.

Urządzenie elektroniczne
Jeżeli używanie urządzenia jest zabronione, nie wolno go 
używać. Nie wolno używać niniejszego urządzenia, gdy 
jego użycie powoduje sytuacje niebezpieczne lub 
gdy jego używanie wpływa na pracę innych urządzeń.

Urządzenia medyczne
•  Należy przestrzegać zasad i przepisów ustanowionych/

przedstawionych przez szpitale i ośrodki opieki zdro-
wotnej. Jeżeli używanie urządzenia jest zabronione, nie 
wolno go używać.

•  Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na 
działanie aparatów słuchowych lub stymulatorów serca. 
W przypadku jakichkolwiek problemów tego rodzaju, 
należy się skonsultować ze swoim usługodawcą.

•  Jeżeli korzystasz z elektronicznego urządzenia medy-
cznego, skonsultuj się z lekarzem lub producentem 
urządzenia, aby dowiedzieć się, czy fale radiowe 
wpływają na działanie niniejszego urządzenia.

Potencjalnie wybuchowa atmosfera
Nie wolno używać urządzenia w obszarze, w którym 
występuje potencjalnie wybuchowa atmosfera oraz należy 

przestrzegać wszystkich oznaczeń i instrukcji. 
W obszarach, które mogą zawierać potencjalnie 
wybuchową atmosferę, gdzie normalnie powiadamia się 
o konieczności wyłączenia silnika pojazdu. Wywołanie 
iskier w takich obszarach mogłoby spowodować eksplozję 
lub pożar, skutkując obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. 
Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania 
paliw jak i na stacjach obsługowych. Należy przestrzegać 
zakazów używania wyposażenia radiowego w miejscach 
składowania paliw i obszarach ich dystrybucji oraz 
w zakładach chemicznych. Dodatkowo, należy stosować 
się do zakazów w obszarach, gdzie trwają operacje 
zagrożone wybuchem. Przed użyciem urządzenia należy 
przeprowadzić obserwację obszarów, które mogą zawierać 
potencjalnie wybuchową atmosferę, co często, ale nie 
zawsze, jest wyraźnie oznaczone. Takie miejsca obejmują 
obszary pod pokładem łodzi, obiekty przekazywania lub 
magazynowania paliw oraz obszary, w których powietrze 
zawiera chemikalia lub cząsteczki, takie jak drobiny, pył 
(kurz) lub proszki metali. Należy pytać producentów poja-
zdów korzystających z gazu płynnego – LPG (jak propan 
lub butan), czy niniejsze urządzenie może być bezpiecznie 
używane w ich bliskim sąsiedztwie.

Bezpieczeństwo ruchu na drodze
• Należy przestrzegać miejscowych przepisów 
i uregulowań przy używaniu niniejszego urządzenia. 
Aby uniknąć wypadków, nie należy używać urządzenia 
bezprzewodowego podczas kierowania pojazdem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa8
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•  Sygnały radiowe mogą oddziaływać na instalacje 
elektroniczne pojazdu silnikowego. W celu uzyskania 
dalszych informacji, należy skontaktować się z produ-
centem pojazdu.

•  Nie należy umieszczać urządzenia w pojeździe 
silnikowym nad poduszką powietrzną lub w obszarze 
chronionym poduszką powietrzną. W przeciwnym razie 
urządzenie może być powodem poważnych urazów.

•  Nie wolno używać urządzenia podczas lotu samolotem 
ani przed wejściem na jego pokład. Używanie urządzeń 
bezprzewodowych w samolocie może być groźne dla 
funkcjonowania samolotu i może przerwać łączność 
w bezprzewodowej sieci telefonicznej. Może również być 
nielegalne.

Środowisko operacyjne
•  Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach zapylo-

nych, wilgotnych i brudnych ani w miejscach 
o silnych polach magnetycznych. Może to skutkować 
niesprawnością albo nieprawidłowym działaniem ob-
wodów elektrycznych czy układów elektronicznych.

•  W czasie burz z piorunami, nie należy ładować 
urzą dzenia, aby przeciwdziałać wszelkim niebez-
pieczeństwom powodowanym przez błyskawice.

•  Podczas używania urządzenia należy przestrzegać 
lokalnych przepisów prawa i innych przepisów oraz 
respektować prawa innych osób do prywatności - 
poufności oraz prawa ustawowe.

•  Należy umieszczać urządzenia lub jego akcesoria 

w dobrze wentylowanym, chłodnym i nie narażonym na 
bezpośrednie działanie światła słonecznego miejscu. Nie 
należy owijać urządzenia, czy przykrywać go ręcznikami 
ani umieszczać na nim żadnych artykułów. Urządzenie 
należy umieszczać poza pudełkiem czy obudową, aby 
przeciwdziałać słabemu rozpraszaniu się ciepła, co 
prowadzi do uszkodzenia urządzenia.

•  Temperatura otoczenia dla użytkowania urządzenia 
powinna utrzymywać się w zakresie -10° do +45°.

•  Antena(y) wykorzystane dla potrzeb niniejszego nadaj-
nika muszą być instalowane z zachowaniem minimalnej 
odległości 20 cm od wszelkich osób.

Bezpieczeństwo dzieci
Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności 
odnoszących się do bezpieczeństwa dzieci. Pozwalanie 
dziecku na bawienie się urządzeniem lub jego akcesoriami, 
mogącymi obejmować jego części, które można odłączyć 
od urządzenia, może być niebezpieczne, jak również może 
stanowić niebezpieczeństwo zadławienia. Należy upewnić 
się, że urządzenie znajduje się poza zasięgiem małych 
dzieci.

Akcesoria
Należy używać akcesoriów dostarczonych tylko przez 
producenta. Używanie akcesoriów innych producentów czy 
dostawców z tym modelem urządzenia może unieważnić 
wszelkie zatwierdzenia lub gwarancje mające zastoso-
wanie do tego urządzenia, skutkując brakiem działania 
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urządzenia i powodując niebezpieczeństwo.

Gniazdo zasilania
•  Należy korzystać z zasilania prądem zmiennym zgodnym 

ze specyfi kacją ładowarki. Niewłaściwe napięcie zasila-
nia może spowodować pożar lub awarię ładowarki.

•  Jeśli kabel zasilania ulegnie uszkodzeniu (na przykład, 
gdy jest widoczny przewód lub gdy kabel jest nader-
wany), lub gdy wtyczka zostanie obluzowana, należy 
natychmiast zaprzestać używania kabla. W przeci-
wnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia 
ładowarki lub pożaru.

Czyszczenie i konserwacja
Jest zjawiskiem normalnym, że urządzenie bezprze-
wodowe może się nagrzewać podczas używania lub 
ładowania. Przed czyszczeniem lub konserwowaniem 
urządzenia bezprzewodowego należy wyłączyć wszystkie 
aplikacje i odłączyć urządzenie bezprzewodowe od 
komputera (PC).
•  Należy używać urządzenia bezprzewodowego 

i akcesoriów ostrożnie i w czystym otoczeniu oraz 
trzymać urządzenie bezprzewodowe z dala od ognia 
i zapalonego papierosa.

•  Należy chronić urządzenie bezprzewodowe i akcesoria 
przed wodą oraz oparami i nie dopuszczać do ich 
zawilgocenia.

•  Nie należy upuszczać, rzucać ani wyginać urządzenia 
bezprzewodowego. 

•  Do czyszczenia urządzenia i ładowarki nie należy używać 
detergentów, proszków, ani innych środków chemic-
znych (takich jak np. alkohol i benzen). W przeciwnym 
razie części urządzenia mogą zostać uszkodzone i może 
dojść do pożaru. Urządzenie i ładowarkę można czyścić 
zwilżoną miękką szmatką o właściwościach antystaty-
cznych.

•  Nie należy demontować urządzenia ani akcesoriów. 
W przeciwnym razie gwarancja na urządzenie i akcesoria 
zostanie unieważniona, a producent nie będzie odpo-
wiedzialny za szkody.

Oświadczenie FCC
Niniejsze urządzenie powinno być zainstalowane 
i obsługiwane z zachowaniem odległości, co najmniej 
20 cm między elementem promieniującym i ciałem
użytkownika w przypadku podłączenia go za pomocą 
kabla USB.

15.19
 UWAGA:

Niniejsze urządzenie jest zgodne z ustępem 15 przepisów 
FCC [oraz z dyrektywą RSS-210 kanadyjskiego Minis-
terstwa Przemysłu].
Działanie jest przedmiotem następujących dwóch war-
unków:
1   Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodli-

wego wpływu.
2   Niniejsze urządzenie musi akceptować wszelkie otrzy-

Karta Wi-Fi-LAN D100.indd   Sec1:29Karta Wi-Fi-LAN D100.indd   Sec1:29 14-11-09   15:57:4214-11-09   15:57:42



30

mywane oddziaływania, włącznie z oddziaływaniami 
mogącymi powodować niepożądane działania.

15.21
 UWAGA:

Wszelkie zmiany lub modyfi kacje niniejszego urządzenia 
niezatwierdzone przez fi rmę Huawei Technologies Co., 
Ltd. mogą prowadzić do braku zatwierdzenia FCC wobec 
działania tego urządzenia.

15.105
 UWAGA:

Niniejsze urządzenie zostało przebadane i uznane za 
spełniające ograniczenia dotyczące urządzeń cyfrowych 
klasy B zgodnie z ustępem 15 przepisów FCC. Ogranicze-
nia te zostały ustalone w celu zapewnienia uzasadnionej 
ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem w warunkach 
instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych. Niniejsze 
urządzenie generuje, wykorzystuje i może emi tować 
promieniującą energię z częstotliwością fal radio wych, 
a jeśli nie będzie instalowane i używane zgodnie 
z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia 
(oddziaływania) w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
żadnej gwarancji, że takie zakłócenia(oddziaływania) 
mimo wszystko nie pojawią się w przypadku określonych 
instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia 
(oddziaływanie) w odbiorze sygnału radiowego lub tele-
wizyjnego, co można określić włączając lub wyłączając 
urządzenie podłączone do komputera (PC), można podjąć 

próbę wyeliminowania takich zakłóceń (oddziaływania) 
podejmując jeden lub więcej z następujących środków 
zaradczych:
•  Zmienić kierunek lub umiejscowienie anteny odbiorczej.
•  Zwiększyć odległość między urządzeniem, a odbiorni-

kiem.
•  Podłączyć urządzenie do innego gniazdka elektrycznego 

lub obwodu niż podłączony jest odbiornik.
•  Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym 

technikiem RTV, w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie FCC:
Wszelkie zmiany lub modyfi kacje niezatwierdzone przez 
stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą prowadzić do 
braku upoważnienia użytkownika do używania czy obsługi 
niniejszego urządzenia.
•  Informacje odnośnie likwidacji i recyklingu

  Ten symbol znajdujący się na urządzeniu 
(i na wszelkich bateriach) oznacza, że 
nie wolno ich likwidować przez normalne 
wyrzucenie do śmieci pochodzących 
z gospodarstwa domowego. Nie wolno 

 likwidować urządzenia ani baterii, jako 
nieposegregowane śmieci miejskie. Urządzenie (i wszelkie 
baterie) powinny być przekazane do certyfi kowanych 
punktów odbioru w celu przeprowadzenia recyklingu 
lub właściwej likwidacji w związku z zakończeniem ich 
okresu użytkowania. W celu uzyskania dalszych infor-
macji odnośnie recyklingu urządzenia lub baterii należy 
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skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, obsługą 
w zakresie unieszkodliwiania odpadów lub sklepem, 
w którym nabyto urządzenie. Likwidacja niniejszego 
urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy Unii Europejskiej 
w zakresie odpadów urządzeń elektrycznych i wyposażenia 
elektronicznego (WEEE). Powodem wyodrębnienia WEEE 
i baterii od innych odpadów (śmieci) jest minimalizowanie 
potencjalnych wpływów środowiskowych na zdrowie 
człowieka w zakresie wszelkich substancji, które mogą 
zawierać.

•  Redukowanie substancji niebezpiecznych
Niniejsze urządzenie wymaga rejestracji w Unii Europej-
skiej, oceny, zatwierdzenia na zgodność z ogranicze-
niami przepisów odnośnie materiałów chemicznych 
– REACH (dokument Nr 1907/2006/EC Parlamentu 
Europejskiego i Rady) oraz dyrektywy o ograniczeniach 
wobec substancji niebezpiecznych – RoHS (Dyrektywa 
2002/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady). W celu 
uzyskania dalszych informacji na temat zgodności 
urządzenia z przepisami REACH prosimy zapoznać 
się ze stroną sieci Web pod adresem www.huaweide-
vice.com/certifi cation. Zalecane jest zapoznanie się 
użytkownika z niniejszą stroną sieci Web zawierającą 
aktualną informację na temat mających zastosowanie 
przepisów.

Zgodność z przepisami Unii Europejskiej
Български: С настоящето Huawei Technologies Co., 
Ltd. декларира, че този уред съответства на основните 
изисквания и другите разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Česky: Huawei Technologies Co., Ltd., tímto prohlašuje, 
že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a 
dalšími souvisejícími opatřeními směrnice 1999/5/EC.
Dansk: Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed at 
denne enhed er i overensstemmelse med de obligatoriske 
krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Nederlands: Hierbij verklaart Huawei Technologies Co., 
Ltd. dat dit apparaat in overeenstemming is met de essen-
tiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EC.

English: Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares 
that this device is in compliance with the essential require-
ments and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Eesti: Käesolevaga kinnitab Huawei Technologies Co., 
Ltd., et see seade vastab Direktiivi 1999/5/EÜ põhinõud-
mistele ja teistele asjakohastele määrustele.

Suomi: Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, 
että tämä laite on yhdenmukainen direktiivin 1999/5/EY 
olennaisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuulu-
vien lausumien kanssa.
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Français (Européen): Le fabricant déclare que ce produit 
est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Deutsch: Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, 
dass dieses Produkt die erforderlichen Bestimmungen 
und andere relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/
EG einhält.
Ελληνικά: Δια της παρούσης η Huawei Technologies Co., Ltd. 
δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές 
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/Ε.Κ.

Magyar: Jelen nyilatkozaton keresztül a Huawei tech-
nologies  Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az 
EC/5/1999 Irányelv összes lényeges követelményének és 
vonatkozó előírásának.

Gaeilge: Fograíonn Huawei Tchnologies Co., Ltd leis seo 
go bhfuil an fheiste seo i gcomhlíonadh leis na fíor-riachta-
nais agus na forálacha eile maidir le Treoir 1999/5/AE.

Italiano: Col presente documento, Huawei Technologies 
Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai 
requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della 
Direttiva 1999/5/CE.

Latviski: Ar šo Huawei Technologies Co., Ltd. paziņo, ka 
šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un 
piemērojamajiem nosacījumiem.

Lietuviškai: Šiuo Huawei Technologies Co., Ltd. praneša, 
kad šis įtaisas atitinka Direktyvos 1999/5/EC pagrindinius 
reikalavimus ir taikomas sąlygas.

Malti: Hawnhekk, Huawei Technologies Co., Ltd. tiddikjara 
li dan it-tagħmir hu konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u 
provvedimenti rilevanti oħrajn ta’ Direttiva 1999/5/KE.

Polski: Wymieniona w tym dokumencie fi rma Huawei 
Technologies Co., Ltd. deklaruje, że niniejsze urządzenie 
spełnia zasadnicze wymagania w zakresie zgodności oraz 
inne odnośne postanowienia Dyrektywy 1999/5/EC.

Português (Europeu) : Deste modo, a Huawei Technolo-
gies Co., Ltd. declara que este dispositivo está em confor-
midade com os requisitos essenciais e outras provisões 
relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Română: Prin prezenta Huawei Technologies Co., Ltd. declară 
că acest dispozitiv este conform cu cerinţele esenţiale şi alte 
prevederi relevante ale directivei 1999/5/CE.

Slovenčina: Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasu-
je, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a 
inými relevantnými predpismi Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina: Huawei Technologies Co., Ltd. izjavlja, da 
je ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi 
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. 
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Español (Europeo) : Con el presente documento, Huawei 
Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo cumple 
con los requisitos esenciales y con las demás disposi-
ciones correspondientes de la Directiva 1999/5/CE.

Svenska: Huawei Technologies Co., Ltd. förklarar härmed 
att denna produkt överensstämmer med de grundläg-
gande kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 
1999/5/EG.

W celu uzyskania deklaracji zgodności prosimy odwiedzić 
stronę sieci Web pod adresem www.huaweidevice.com/
certifi cation.  

 UWAGA: Niniejsze urządzenie można używać we 
wszystkich krajach europejskich. 

France: L'utilisation à l'extérieur est limitée à 10 mW de 
puissance isotrope rayonnée équivalente dans la plage 
2454-2483,5 MHz

Italia: per l'uso privato è necessaria un'autorizzazione 
generica se vengono utilizzati i sistemi wireless di accesso 
alla rete locale (WAS/RLAN)

Lëtzebuerg: Eng generell Autorisatioun ass néideg fi r 
Netz- oder Déngschtleeschtungsgebrauch
Luxemburg: Allgemeine Zulassung für Netzwerk- und 
Dienstleistungen erforderlich

Luxembourg: Autorisation globale nécessaire pour le 
réseau et la fourniture de services

Norge: Dette underavsnittet gjelder ikke for det 
geografi ske området innen en radius på 20 km fra 
Ny-Ålesund
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