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Nový modem USB Vodafone Mobile Broadband fl ash umožňuje 
připojit počítač k internetu prostřednictvím mobilní sítě Vodafone.

Prohlížení internetových stránek
Můžete se připojit k webu a využívat všechny další internetové 
služby všude tam, kde je k dispozici mobilní síť.

Stahování emailů
Ať se nacházíte kdekoliv, vždy máte k dispozici své nejnovější 
emaily. Můžete také přistupovat ke svým osobním emailovým 
účtům a dokonce k webovým účtům, jako je Seznam.cz, 
Centrum.cz nebo Atlas.cz.

Odesílání a přijímání textových zpráv SMS
Textové zprávy SMS můžete odesílat a přijímat přímo z počítače. 
Aplikace SMS nabízí snadný způsob zobrazování zpráv, psaní 
nových a správu podrobností o kontaktech.

Požadavky na systém
Chcete-li používat tento modem USB a aplikaci Vodafone Mobile 
Broadband, budete potřebovat následující:

Počítač se systémem Microsoft – ® Windows® 7, Windows Vista™ 
(doporučena aktualizace SP2 ), nebo Windows® XP SP3, nebo 
počítač Apple Mac se systémem Mac OS® X 10.4.11 (Intel®) nebo 
10.5.8, či vyšším. Doporučuje se verze 10.6.4 nebo vyšší. Verze 
10.4.11 není na počítači s procesorem PowerPC podporována.

Alespoň 100 MB volného prostoru na pevném disku a operační  –
paměť 256 MB RAM.

Konektor USB. –

Oprávnění správce pro počítač. –

Úvod

Licence poskytnuta 
společností QUALCOMM 
Incorporated na základě jedné 
nebo několika následujících 
patentových přihlášek 
USA a dokumentů jim 
odpovídajících, vydaných v 
jiných státech:
4,901,307; 5,490,165; 
5,056,109; 5,504,773; 
5,101,501; 5,506,865; 
5,109,390; 5,511,073; 
5,228,054; 5,535,239; 
5,267,261; 5,544,196; 
5,267,262; 5,568,483; 
5,337,338; 5,600,754; 
5,414,796; 5,657,420; 
5,416,797; 5,659,569; 
5,710,784; 5,778,338
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Vysuňte zadní kryt ze zařízeníu USB a vložte kartu SIM tak, jak • 
je znázorněno na obrázku. Pokud používáte paměťovou kartu 
MicroSD s modemem USB (abyste mohli modul USB používat 
jako paměť Flash USB), zasuňte kartu, jak je znázorněno na 
obrázku.

Zcela zasuňte modem USB do portu USB počítače.• 

Nastavení 
modemu USB

Karta 
MicroSD

Karta 
SIM



3

Počítače se systémem Microsoft Windows
Při prvním připojení modemu USB do počítače by mělo být 
nastavení provedeno automaticky. Pokud se z nějakého důvodu 
instalační program nespustí, klepněte pravým tlačítkem na VMB 
Lite 10.x.x.x ve složce „Můj počítač“ (nabídka Start > Počítač 
v systému Vista), vyberte „Prozkoumat“ a pak poklepejte 
na soubor s názvem setup_vmb_lite.exe v modemu USB. 
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení modemu USB může trvat několik minut, po dokončení 
by se měla aplikace Vodafone Mobile Broadband Lite spustit 
automaticky. Pokud se z nějakých důvodů aplikace nespustí, 
vyberte položku Vodafone Mobile Broadband v nabídce „Start“ 
systému Windows.

Počítače se systémem Mac OS X
Při prvním připojení modemu USB se na pracovní ploše zobrazí 
ikona disku aplikace Vodafone Mobile Broadband. Přetáhněte 
ikonu Vodafone Mobile Broadband z okna disku do složky 
aplikací na vašem pevném disku. 

Poklepejte na ikonu aplikace Vodafone Mobile Broadband 
ve složce aplikací a spusťte aplikaci. Když se aplikace spustí, 
identifi kuje vaše zařízení, pak vytvoří správná nastavení a vybere 
mobilní síť. Jakmile je aplikace připravena k připojení, aktivuje se 
tlačítko „Připojit“.

Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci Vodafone 
Mobile Broadband v nabídce „Nápověda“.

Spuštění 
aplikace

Při prvním spuštění 
aplikace se modem 
USB obvykle nastaví 
jako aktuální zařízení. 
Pokud tomu tak není, 
klepněte na zobrazení 
„Zařízení“ a vyberte 
zde modem USB.
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Připojit/Odpojit
Připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní 
sítě nebo sítě Wi-Fi k procházení webu nebo používání 
emailu.

Stav
Kontrola stavu aktuálního připojení.

Spuštění aplikace SMS
Odesílání, přijímání, správa textových zpráv SMS 
a kontaktů.

Rozšířené okno
Přepnutí do rozšířeného okna a zobrazení dalších 
podrobností.

Nápověda
Zobrazení témat nápovědy.

5

1

4

2

3

4

5

3

1

2

Pravidlem je, že 
kdekoliv můžete 
telefonovat 
mobilním 
telefonem, měli 
byste být schopni 
otevřít mobilní 
připojení.

Připojení – 
standardní 
okno
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Ikony typu připojení 
jsou vždy po otevření 
připojení animované.

Nabídka aplikace
Zobrazení nabídek „Možnosti“, „Podpora“ a „Aktualizace“, 
nebo ukončení aplikace.

Zobrazení
Zobrazení stavu všech připojení, stanovení priority 
připojení, ověření statistiky a správa zařízení nebo zkratek.

Pás karet
Uzpůsobení nastavení pro položky v každém zobrazení.

Připojení
Zobrazení stavu všech typů připojení.

Standardní okno
Přepnutí na standardní okno a zobrazení pouze aktuálního 
připojení.

Nastavení – 
rozšířené 
okno
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Klepněte na tlačítko SMS na panelu zkratek na dolním okraji 
aplikace Vodafone Mobile Broadband Lite a otevřete aplikaci 
SMS.

Odeslání zprávy SMS
Klepněte na tlačítko Nový na levé straně panelu SMS 
a vytvořte novou textovou zprávu SMS.

Adresa
Zde zadejte příjemce, nebo je vyberte z nabídky „Kontakty“.

Zpráva
Zde napište text zprávy.

Odeslat
Klepněte na tlačítko Odeslat a zprávu odešlete.

Po odeslání textové zprávy SMS se tato uloží do schránky 
Odeslané zprávy.

2

1

3

Číslo zobrazené osobě, 
která obdrží vaši zprávu, 
bude číslo datové 
karty SIM, nikoliv číslo 
mobilního telefonu. 
Použijte krátký podpis, 
abyste se ujistili, že vás 
příjemce pozná: Vyberte 
Nastavení/Zprávy/
Podpis.

2

3

Zasílání 
textových 
zpráv SMS

1
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Příjem zpráv SMS
Po obdržení nové zprávy se krátce zobrazí Oznámení SMS a na 
zprávu můžete přímo odpovědět. 

Přijatou zprávu si můžete rovněž přečíst ze schránky Doručené 
zprávy v hlavním okně aplikace SMS.

Aplikace SMS bude 
přijímat textové zprávy 
vždy, když se nacházíte 
v pokrytí mobilní sítě.
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Klepněte na nabídku Kontakty na navigační liště SMS a otevřete 
seznam kontaktů, do nějž můžete uložit čísla pro zprávy SMS 
a kontakty, které často používáte.

Nový kontakt SMS
Klepněte na tlačítko Nový na panelu nástrojů SMS a otevře se 
okno pro vytvoření nového kontaktu.

Zadejte jméno a číslo 
kontaktu v mezinárodním 
formátu, například 
+420777000000.

U systému Mac OS X jsou 
kontakty uloženy v aplikaci 
OS X Address Book.

Kontakty 
SMS
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Síla signálu

Kontrolka LED na modemu USB zobrazuje, jaký typ mobilní 
sítě byl nalezen a zda je modem USB k dané síti připojen.

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 3G Broadband

Síla signálu mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi je zobrazena 
symbolem vlevo od tlačítka „Připojit“ a ikony v oznamovací 
oblasti systému Windows. 

Čím více sloupců je vyplněno, tím lepší je kvalita signálu. 
Chcete-li se připojit, musí být vyplněn alespoň jeden 
sloupec.

Kontrolka LED 
modemu USB
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Modem USB není vidět v seznamu zařízení

Vyjměte modem USB. –
Restartujte počítač. –
Znovu vložte modem USB. –

Není možné nalézt žádnou síť

Změňte svou fyzickou polohu: jste-li v budově, přesuňte se blíže  –
k oknu, nebo vyjděte ven.
(Windows) Otevřete rozšířené okno, zobrazení „Priority“, klepněte na  –
tlačítko „Mobilní“ ve skupině „Zvolit síť“ na pásu karet a ověřte, zda je 
možné se připojit k jedné z uvedených sítí.
(Mac) Vyberte „Připojení“, otevřete „Mobilní připojení“, klepněte na  –
„Vybrat sítě“ a zkuste, zda se můžete připojit k jedné z uvedených sítí.
Kontaktujte technickou podporu a ověřte si, zda jsou datové služby  –
a případný roaming v rámci vašeho účtu aktivovány.

Nelze otevřít žádné připojení

Vyčkejte několik minut a pak se pokuste vytvořit připojení znovu.  –
Často se jedná o dočasný problém, obzvláště pokud je hlášena 
chybová zpráva „Chyba 631“ nebo „Chyba 619“. Pokud problém 
přetrvává, kontaktujte technickou podporu. 
Ukončete zcela aplikaci (Mac - konec) a pak ji restartujte. –
Restartujte počítač. –
(Windows) Otevřete rozšířené okno, zobrazení „Zařízení“, zvolte  –
zařízení, klepněte na tlačítko „Nosný“ ve skupině „Hardware“ na pásu 
karet a pak zvolte jiný nosný signál, např. „Pouze 3G“.
(Mac) Klepněte na „Zařízení“, vyberte zařízení, pak v rozevírací  –
nabídce zvolte jiný nosný signál, například „Pouze 3G“.
Pokud používáte VPN (virtuální privátní síť), kontaktujte svého  –
správce sítě VPN.

Tipy a rady
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Další nápovědu 
naleznete na 
webových stránkách 
www.vodafone.cz, nebo 
můžete telefonicky 
kontaktovat podporu 
na číslech *077 nebo 
800770077.

Problémy při roamingu

Zkontrolujte, zda lze síť zvolit ručně, jak je popsáno v části „Není  –
možné nalézt žádnou síť“ výše, obzvláště když název aktuální sítě 
v modulu „Mobilní připojení“ není „Vodafone“ nebo partnerská síť.
Kontaktuje technickou podporu a prověřte aktivaci roamingu  –
v rámci svého účtu.

Pokud se připojení přepíná mezi GPRS a 3G

Zvolte jiný nosný signál, například „Pouze 3G“, jak je popsáno  –
v části „Nelze otevřít žádné připojení“ na předchozí stránce.
Přepněte zpět na normální předvolby, jakmile změníte polohu. –

(Windows) Pokud se software nenainstaluje, nebo se průběh 
instalace zacyklí

V nabídce „Start“ systému zvolte Nastavení > Ovládací panel >  –
Systém > Hardware > Správce zařízení.
Rozbalte záhlaví „Řadiče USB“. –
Klepněte pravým tlačítkem na položku „Velkokapacitní paměťové  –
zařízení USB“ a vyberte „Odinstalovat“.
Pokud se vaše zařízení opět nenačtou, zvolte „Vyhledat změny  –
hardwaru“ v nabídce „Akce“.

Předvolby aktualizace softwaru

Nastavte operační systém a další programy tak, aby vás  –
informovaly o dostupných aktualizacích softwaru, namísto 
jejich automatického stahování - jinak může dojít ke zpomalení 
mobilního připojení nebo překročení datového limitu.

Statistika

Toto okno zobrazuje přibližné informace o statistice dat.  –
Skutečný objem přenesených dat nebo čas připojení je uveden ve 
vyúčtování za služby.



12

3G Třetí generace mobilních telefonních služeb, známá také jako UMTS (univerzální 
mobilní telekomunikační systém), je nosný signál poskytující vyšší datové rychlosti.

3G Broadband Poslední vylepšení nosného signálu 3G.

Datová karta/
USB zařízení

Zařízení pro počítač, které se používá pro vytvoření připojení prostřednictvím 
mobilní telefonní sítě.

Domácí síť Síť mobilního operátora, který kartu SIM poskytl.

EDGE Vylepšení nosného signálu GPRS nabízí vyšší rychlosti, i když není stále tak rychlé 
jako připojení 3G Broadband.

GPRS General Packet Radio Service (obecná služba bezdrátového paketového přenosu 
dat) je nosný signál nabízející vyšší přenosové rychlosti dat než síť GSM, na které je 
založen.

GSM Global System for Mobile Communication (globální systém mobilní komunikace).

HSPA High-Speed Packet Access (vysokorychlostní paketový přístup) je nosný signál 
vylepšující síť 3G, včetně HSUPA (nahrávání) a HSDPA (stahování).

HSUPA Nosný signál High-Speed Uplink Packet Access (vysokorychlostní paketový přístup 
nahrávání dat).

Nosný signál Metoda komunikace použitá pro přenos dat mobilní sítí, například 3G Broadband, 
HSPA, 3G atd.

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 Karta SIM (modul identifi kace účastníka) je čipová karta, kterou jste obdrželi při 
uzavření smlouvy o mobilním připojení. Karta SIM má na jedné straně kovové 
kontakty.

Vestavěná 
datová karta

Mobilní datová karta vestavěná do přenosného počítače. Umožňuje datová připojení 
v mobilní telefonní síti.

Slovníček
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Kód výrobku:
K4510/K4511 VMBLite 10.x 02/11_cs_CZ

© Vodafone 2011. Vodafone a loga 
Vodafone jsou ochranné známky 
společnosti Vodafone Group. Další 
výrobky nebo názvy společností zde 
uvedené mohou být ochrannými 
známkami jejich odpovídajících 
vlastníků.

Výraz Mobile Broadband s logem ptáčků je 
obchodní známkou společnosti GSMC Limited.
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