Uwaga:
JeĞli instalacja nie rozpocznie siĊ automatycznie, wyszukaj
plik AutoRun.exe dla systemu MS Windows lub Internet
Mobilny dla MAC OS, w katalogu sterownika. NastĊpnie kliknij
dwukrotnie plik AutoRun.exe / Internet Mobilny, aby
uruchomiü program.

3. PostĊpuj zgodnie z instrukcjami wyĞwietlanymi na
ekranie przez kreatora instalacji.

4. Po zainstalowaniu programu na pulpicie pojawi siĊ
ikona programu do obsáugi modemu.

Usuwanie modemu USB w systemie MAC OS
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonĊ
znajdującą siĊ na pulpicie. W wyĞwietlonym oknie
dialogowym Wybierz opcjĊ WysuĔ „Internet Mobilny”.
2. Po znikniĊciu ikony, modem moĪna bezpiecznie usunąü
z gniazda USB.

Usuwanie programu do obsáugi modemu w
systemie MS Windows
1. Wybierz opcjĊ Start > Panel sterowania > Dodaj lub

Uruchamianie programu do obsáugi modemu
Program do obsáugi modemu zostaje uruchomiony
automatycznie po zainstalowaniu. NastĊpnie za kaĪdym
razem, gdy modem USB jest podáączany do komputera,
automatycznie zostaje uruchomiony program do jego
obsáugi.
Aby uruchomiü program do obsáugi modemu, moĪesz
równieĪ kliknąü dwukrotnie ikonĊ skrótu na pulpicie.

Usuwanie modemu USB w systemie MS
Windows
1. Kliknij dwukrotnie ikonĊ

w obszarze
powiadomieĔ. Zostanie wyĞwietlone okno dialogowe
Odáączanie lub wysuwanie urządzenia.
2. Wybierz odpowiednie urządzenie i kliknij przycisk
Zatrzymaj.
3. Po wyĞwietleniu komunikatu „SprzĊt moĪe byü
bezpiecznie usuniĊty” wyjmij z gniazda modem USB.

usuĔ programy.

2. Wyszukaj pozycjĊ programu do obsáugi modemu i kliknij
przycisk UsuĔ, aby go odinstalowaü.
Uwaga:
Zamknij program do obsáugi modemu przed jego
odinstalowaniem.

Usuwanie programu do obsáugi modemu w
systemie MAC OS
1. Wybierz opcjĊ IdĨ > Programy.
2. Wyszukaj pozycjĊ programu do obsáugi modemu i
przesuĔ jego ikonĊ do kosza.
Uwaga:
Zamknij program do obsáugi modemu przed jego
odinstalowaniem.

Wersja: V100R001_01

Numer katalogowy: 31010FEU

modem E173

DziĊkujemy za wybranie mobilnego
modemu szerokopasmowego USB. Za
pomocą modemu USB moĪna uzyskaü
szybki dostĊp do sieci
bezprzewodowej.
Uwaga:
Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a takĪe
procedury przygotowania go do dziaáania, instalacji i
usuwania. W celu zapoznania siĊ z informacjami
dotyczącymi programu do obsáugi urządzenia naleĪy
zajrzeü do pomocy online doáączonej do tego programu.

Opis modemu USB
Ilustracja poniĪej przedstawia modem USB. Jest
zamieszczona wyáącznie do celów informacyjnych. W
rzeczywistoĞci produkt moĪe wyglądaü inaczej.
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n Záącze USB
SáuĪy do podáączania modemu USB do komputera.

o Uchwyt na pasek

s Záącze anteny zewnĊtrznej.

MoĪna poáączyü modem USB z nakrywką, przewlekając
pasek przez umieszczone w tych elementach otwory, tak
aby nie zgubiü nakrywki.

SáuĪy do podáączania anteny zewnĊtrznej.
Urządzenie jest zgodne z antenami o nastĊpujących
parametrach:
z pasmo: 824MHz-960Mhz/1720-2170MHz.
z záącze: TS-9 (CRC-9) – ze wzglĊdu na róĪne
nazewnictwo wtyczek antenowych, przed zakupem
anteny sprawdĨ czy moĪna ją podáączyü do modemu.

p WskaĨnik
Wskazuje stan modemu USB.
z Dwa migniĊcia w kolorze zielonym co trzy sekundy:
Modem USB jest wáączony.
z Jedno migniĊcie w kolorze zielonym co trzy sekundy:
Modem USB rejestruje siĊ w sieci 2G.
z Jedno migniĊcie w kolorze niebieskim co trzy sekundy:
Modem USB rejestruje siĊ w sieci 3G lub 3G+.
z Ciągáe Ğwiatáo w kolorze zielonym: Modem USB jest
podáączony do sieci 2G.
z Ciągáe Ğwiatáo w kolorze niebieskim: Modem USB jest
podáączony do sieci 3G.
z Ciągáe Ğwiatáo w kolorze niebieskozielonym: Modem
USB jest podáączony do sieci 3G+.
z WskaĨnik wyáączony: Modem USB jest wyjĊty z
gniazda.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoĞci za moĪliwoĞü
podáączenia anteny zewnĊtrznej do modemu. ZewnĊtrzna
antena nie jest potrzebna do prawidáowej pracy modemu.
Operator nie ponosi odpowiedzialnoĞci za dziaáanie
modemu i usáugi z podáączoną anteną zewnĊtrzną.

Przygotowywanie modemu USB do
dziaáania
1. PrzesuĔ i zdejmij przednią pokrywĊ z modemu USB.
2. WáóĪ kartĊ SIM/USIM i kartĊ microSD do odpowiednich

Procedura instalacji programu do obsáugi modemu zaleĪy
od systemu operacyjnego zainstalowanego na
komputerze .

Podáączanie modemu USB do komputera
WsuĔ modem USB do portu USB komputera.

gniazd zgodnie z ilustracją poniĪej.

Instalowanie programu do zarządzania
modemem USB

MieĞci kartĊ SIM/USIM.
SáuĪy do podáączania karty microSD.

Instalowanie i usuwanie

3. ZaáóĪ tylną pokrywĊ i przesuĔ ją na miejsce.

q Gniazdo i uchwyt karty SIM/USIM
r Gniazdo karty MicroSD

JeĞli nie zostaáa doáączona do zestawu, moĪna ją kupiü
oddzielnie.
z Upewnij siĊ, Īe ĞciĊty naroĪnik karty SIM/USIM pasuje
do naroĪnika uchwytu karty SIM/USIM, a karta microSD
jest wáoĪona zgodnie z oznaczeniem na gnieĨdzie karty
microSD.
z Nie naleĪy wyjmowaü karty microSD ani karty
SIM/USIM, gdy jest w uĪyciu. W przeciwnym razie karta,
a takĪe modem USB moĪe ulec awarii, a dane zapisane
na karcie mogą zostaü uszkodzone.

Uwaga:
z Karta microSD naleĪy do akcesoriów opcjonalnych.

1. Podáącz modem USB do komputera
2. System operacyjny automatycznie wykryje i rozpozna
nowy sprzĊt, a nastĊpnie uruchomi kreatora instalacji.

