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Uwaga: 
Je li instalacja nie rozpocznie si  automatycznie, wyszukaj 
plik AutoRun.exe dla systemu MS Windows lub Internet 
Mobilny dla MAC OS, w katalogu sterownika. Nast pnie kliknij 
dwukrotnie plik AutoRun.exe / Internet Mobilny, aby 
uruchomi  program. 

3. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na 
ekranie przez kreatora instalacji. 

4. Po zainstalowaniu programu na pulpicie pojawi si
ikona programu do obs ugi modemu. 

Uruchamianie programu do obs ugi modemu 

Program do obs ugi modemu zostaje uruchomiony 
automatycznie po zainstalowaniu. Nast pnie za ka dym 
razem, gdy modem USB jest pod czany do komputera, 
automatycznie zostaje uruchomiony program do jego 
obs ugi. 
Aby uruchomi  program do obs ugi modemu, mo esz 
równie  klikn  dwukrotnie ikon  skrótu na pulpicie. 

Usuwanie modemu USB w systemie MS 
Windows 

1. Kliknij dwukrotnie ikon  w obszarze 
powiadomie . Zostanie wy wietlone okno dialogowe 
Od czanie lub wysuwanie urz dzenia.

2. Wybierz odpowiednie urz dzenie i kliknij przycisk 
Zatrzymaj.

3. Po wy wietleniu komunikatu „Sprz t mo e by
bezpiecznie usuni ty” wyjmij z gniazda modem USB. 

Usuwanie modemu USB w systemie MAC OS 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon
znajduj c  si  na pulpicie.  W wy wietlonym oknie 
dialogowym Wybierz opcj Wysu  „Internet Mobilny”.

2. Po znikni ciu ikony, modem mo na bezpiecznie usun
z gniazda USB. 

Usuwanie programu do obs ugi modemu w 
systemie MS Windows 

1. Wybierz opcj  Start > Panel sterowania > Dodaj lub 
usu  programy. 

2. Wyszukaj pozycj  programu do obs ugi modemu i kliknij 
przycisk Usu , aby go odinstalowa .

Uwaga: 
Zamknij program do obs ugi modemu przed jego 
odinstalowaniem. 

Usuwanie programu do obs ugi modemu w 
systemie MAC OS 

1. Wybierz opcj  Id  > Programy. 
2. Wyszukaj pozycj  programu do obs ugi modemu i 

przesu  jego ikon  do kosza. 
Uwaga: 
Zamknij program do obs ugi modemu przed jego 
odinstalowaniem. 
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Dzi kujemy za wybranie mobilnego 
modemu szerokopasmowego USB. Za 
pomoc  modemu USB mo na uzyska
szybki dost p do sieci 
bezprzewodowej. 
Uwaga: 
Niniejsza instrukcja opisuje wygl d modemu USB, a tak e
procedury przygotowania go do dzia ania, instalacji i 
usuwania. W celu zapoznania si  z informacjami 
dotycz cymi programu do obs ugi urz dzenia nale y
zajrze  do pomocy online do czonej do tego programu. 

Opis modemu USB 
Ilustracja poni ej przedstawia modem USB. Jest 
zamieszczona wy cznie do celów informacyjnych. W 
rzeczywisto ci produkt mo e wygl da  inaczej. 
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Z cze USB 
S u y do pod czania modemu USB do komputera. 

Uchwyt na pasek 
Mo na po czy  modem USB z nakrywk , przewlekaj c
pasek przez umieszczone w tych elementach otwory, tak 
aby nie zgubi  nakrywki. 

Wska nik
Wskazuje stan modemu USB. 

Dwa migni cia w kolorze zielonym co trzy sekundy: 
Modem USB jest w czony. 
Jedno migni cie w kolorze zielonym co trzy sekundy: 
Modem USB rejestruje si  w sieci 2G. 
Jedno migni cie w kolorze niebieskim co trzy sekundy: 
Modem USB rejestruje si  w sieci 3G lub 3G+. 
Ci g e wiat o w kolorze zielonym: Modem USB jest 
pod czony do sieci 2G. 
Ci g e wiat o w kolorze niebieskim: Modem USB jest 
pod czony do sieci 3G. 
Ci g e wiat o w kolorze niebieskozielonym: Modem 
USB jest pod czony do sieci 3G+. 
Wska nik wy czony: Modem USB jest wyj ty z 
gniazda. 

Gniazdo i uchwyt karty SIM/USIM 
Mie ci kart  SIM/USIM. 

Gniazdo karty MicroSD 
S u y do pod czania karty microSD.  

Z cze anteny zewn trznej.
S u y do pod czania anteny zewn trznej.  
Urz dzenie jest zgodne z antenami o nast puj cych 
parametrach: 

pasmo: 824MHz-960Mhz/1720-2170MHz. 
z cze: TS-9 (CRC-9) – ze wzgl du na ró ne
nazewnictwo wtyczek antenowych, przed zakupem 
anteny sprawd  czy mo na j  pod czy  do modemu.  

Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za mo liwo
pod czenia anteny zewn trznej do modemu. Zewn trzna 
antena nie jest potrzebna do prawid owej pracy modemu. 
Operator nie ponosi odpowiedzialno ci za dzia anie 
modemu i us ugi z pod czon  anten  zewn trzn .

Przygotowywanie modemu USB do 
dzia ania
1. Przesu  i zdejmij przedni  pokryw  z modemu USB.  
2. W ó  kart  SIM/USIM i kart  microSD do odpowiednich 

gniazd zgodnie z ilustracj  poni ej. 
3. Za ó  tyln  pokryw  i przesu  j  na miejsce. 

Uwaga: 
Karta microSD nale y do akcesoriów opcjonalnych. 

Je li nie zosta a do czona do zestawu, mo na j  kupi
oddzielnie. 
Upewnij si , e ci ty naro nik karty SIM/USIM pasuje 
do naro nika uchwytu karty SIM/USIM, a karta microSD 
jest w o ona zgodnie z oznaczeniem na gnie dzie karty 
microSD. 
Nie nale y wyjmowa  karty microSD ani karty 
SIM/USIM, gdy jest w u yciu. W przeciwnym razie karta, 
a tak e modem USB mo e ulec awarii, a dane zapisane 
na karcie mog  zosta  uszkodzone. 

Instalowanie i usuwanie 
Procedura instalacji programu do obs ugi modemu zale y
od systemu operacyjnego zainstalowanego na 
komputerze . 

Pod czanie modemu USB do komputera 

Wsu  modem USB do portu USB komputera. 

Instalowanie programu do zarz dzania 
modemem USB 

1. Pod cz modem USB do komputera 
2. System operacyjny automatycznie wykryje i rozpozna 

nowy sprz t, a nast pnie uruchomi kreatora instalacji. 


