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Nový modem USB Vodafone Mobile Broadband fl ash umožňuje 
připojit počítač k internetu prostřednictvím mobilní sítě 
Vodafone. S technologií Vodafone QuickStart zabudované 
v zařízení se lze připojit rychle, jednoduše a snadno.
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. 
Odesílání a přijímání textových zpráv SMS
Textové zprávy SMS můžete odesílat a přijímat přímo z počítače. 
Aplikace SMS nabízí snadný způsob zobrazování a správu zpráv 
i psaní nových zpráv.
Požadavky na systém
Chcete-li používat tento modem USB a aplikaci Vodafone Mobile 
Broadband, budete potřebovat následující:

Počítač se systémem Microsoft – ® Windows® 8, Windows® 7 
(doporučená aktualizace SP1), Windows Vista™ (doporučená 
aktualizace SP2 ) nebo Windows® XP (doporučená aktualizace 
SP3) nebo Apple Mac se systémem Mac OS® X 10.5 (Intel®), 
10.6, 10.7 nebo 10.8 (všechny s nejnovějšími aktualizacemi) 
nebo počítač se systémem Linux Ubuntu 11.10/10.10/10.04, 
openSUSE 11.4/11.3, Fedora 16/14, Debian 6.0/5.0, Mandriva 
2010.2, Red Flag 7.0. U počítačů se systémem Linux se mohou 
vyskytnout určitá omezení.

Konektor USB. –
Oprávnění správce pro počítač. –

Vítejte

Poznámka: 
Uživatelé systému Linux 
mohou získat přístup 
k aplikaci Vodafone 
Mobile Broadband 
zadáním jedné 
z následujících adres 
do internetového 
prohlížeče: http://
VodafoneMobile.vmb 
nebo 
http://192.168.9.1.
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Krok 1
Vysuňte přední kryt ze zařízení USB a vložte kartu SIM tak, jak je 
znázorněno na obrázku.

Krok 2
Důležité upozornění. Pokud máte ve svém počítači 
nainstalovanou starší verzi softwaru VMB, musíte software před 
vložením USB modemu zcela odebrat a počítač restartovat.

Krok 3
Zcela zasuňte modem USB do portu USB počítače.
Postup instalace služby Vodafone Mobile Broadband do 
počítače z modemu USB můžete sledovat na ukazateli průběhu 
instalace. Po dokončení nastavení se aplikace Vodafone Mobile 
Broadband automaticky spustí a připojí se k síti Vodafone 
(pokud je vyžadováno zadání kódu PIN, zobrazí se před 
připojením překryvné okno s výzvou k jeho zadání). Kontrolka 
LED na modemu USB přestane blikat a začne trvale svítit. Na 
obrazovce se objeví 2 překryvná okna.

Nastavení 
modemu USB

Poznámka: Některé 
počítače mohou být 
nastaveny tak, aby 
bránily automatické 
instalaci služby VMB 
Lite z modemu USB. 
V takovém případě 
postupujte podle části 
Tipy a rady a službu 
VMB Lite do počítače 
nainstalujte manuálně.

Na PC se systémem 
Windows 8 se postup 
mírně liší. Je vysvětlen 
na následující straně.

Karta SIM

Karta 
MicroSD
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Na PC se systémem Windows 8 se postup připojení k mobilní 
síti mírně liší, neboť je řízen samotným operačním systémem 
Windows 8. Po zapojení modemu USB musíte otevřít „ovládací 
tlačítka“ (Hledat, Sdílet, Start, Zařízení a Nastavení) a vybrat 
Nastavení > Sítě (nebo název vaší sítě Wi-Fi) > Mobile 
Broadband.

Dle potřeby vyberte Připojovat automaticky a klikněte na 
Připojit. Správce připojení nejprve zobrazí hlášení „Získat 
doporučenou aplikaci“ a po automatickém stažení aplikace 
Mobile Broadband systémem Windows 8 se toto zobrazení 
změní na „Zobrazit můj účet“.

Instalace 
a funkce 
v systému 
Windows 8

Poznámka:
Aplikaci Mobile 
Broadband lze spustit 
vybráním aplikace 
Dlaždice nebo odkazu 
Zobrazit můj účet v části 
Sítě ovládacího tlačítka 
Nastavení.
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Okno 
připojení

Připojit/Odpojit
Připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní 
sítě nebo sítě Wi-Fi k procházení webu nebo používání 
emailu.

Stav
Kontrola stavu aktuálního připojení.

Zkratky 
Vyberte služby, aplikace a nástroje.

Řádek nabídek
Nastavení a diagnostika zařízení a sítě, funkce SMS, správa 
účtu.

Nápověda
Zobrazení témat nápovědy.

Always Best Connected
Nastavení preferencí pro připojení.

4

5

3

1

2

6

Poznámka: Po 
dokončení nastavení 
můžete k aplikaci 
Vodafone Mobile 
Broadband kdykoliv 
získat přístup 
připojením modemu 
USB k počítači 
a kliknutím na ikonu 

 na ploše.
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Poznámka: Všechna 
okna v aplikaci 
QuickStart mají stejné 
standardní rozložení.

Kontextová nápověda 
ke každému oknu je 
k dispozici v jeho 
spodní části.

Někdy se v levé části 
okna objeví dodatečný 
řádek nabídek.

Navigační záložky – vyberte zobrazení QuickStart, SMS 
nebo Účet.

Navigační lišta – vyberte oblast v každém zobrazení.

Panel „Aktuální síť“ – stav mobilního širokopásmového 
připojení.

Oblast obsahu – obsah pro aktuální oblast.

Kontextová nápověda – kontextová nápověda pro danou 
oblast (lze posunovat).

Výběr jazyka – implicitně nastaven dle jazyka prohlížeče.

Rozložení 
okna 
aplikace 
QuickStart

4

6

V oblasti Nastavení aplikace QuickStart můžete:

Nastavit možnosti automatického připojení k mobilní síti. –

Zadat kód PIN karty SIM (pokud ho vaše síť vyžaduje). –

Další možnosti můžete nastavit pomocí řádku nabídek na levé  –
straně okna.

6
1

2

4
3
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Poznámka: Kdykoliv 
zasunete modem USB 
do počítače, budete 
připojeni k mobilní síti.

Pokud používáte 
systém Linux, budete 
muset prohlížeč 
otevřít ručně.

Automatické připojení 
k síti lze zakázat 
v oblasti Nastavení 
v zobrazení aplikace 
QuickStart.

Aplikaci QuickStart lze 
rovněž spustit pomocí 
ikony Vodafone Mobile 
Broadband na ploše.

Na pravé straně každé obrazovky v rámci aplikace QuickStart 
se objeví panel „Aktuální síť“. Podle toho, zda se nacházíte 
ve své zemi nebo v zahraničí, se zobrazí „Roaming“ nebo 
„Domácí síť“.

Mobilní číslo – zobrazí se, pokud to operátor mobilní sítě 
umožňuje.
Signál – více čárek znamená lepší signál mobilní sítě.
Stav – symbol zaškrtnutí, jste-li připojeni, případně křížek, 
pokud připojeni nejste.
Síť – název a typ aktuálně připojené sítě.
Doba připojení – doba aktuálního připojení k síti.
Celkový objem dat – přibližné souhrnné množství 
přenesených dat.
Odesílání/stahování – přibližná rychlost připojení: „odesílání“ 
do sítě z vašeho počítače a „stahování“ ze sítě.

Zobrazení 
QuickStart: 
Panel 
„Aktuální síť“
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Zobrazení SMS má na navigační liště šest možností, které 
obsahují všechny funkce pro práci se zprávami: Doručené 
zprávy, Napsat, Odeslané, Koncept, Nastavení a Nápověda.

Poznámka: Pokud 
zaškrtnete políčko 
záhlaví složky 
Doručené zprávy, 
Odeslané nebo 
Koncept, vyberou 
se všechny zprávy 
v dané složce. To 
je užitečné tehdy, 
chcete-li smazat více 
zpráv najednou. Více 
zpráv nelze najednou 
předat dál.

V oblasti Nastavení 
můžete vybrat nebo 
zrušit výběr náhledu 
zpráv SMS v aplikaci 
QuickStart.

Zobrazení 
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

Fialová, trvale svítí
Nacházíte se na místě pokrytém 4G LTE signálem a řídicí 
panel vám poskytne informaci o tom, zda jste připojeni.

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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Problémy s instalací na PC se starší verzí VMB
Pokud se při instalaci softwaru vyskytly problémy (projevem 
problému může být kterýkoliv z následujících příznaků):

na ploše počítače nebyla vytvořena nová ikona pro VMB, nebo –

po spuštění VMB pomocí zkratky na ploše se nezobrazí úvodní  –
obrazovka nového softwaru s nápisem „Vodafone Mobile 
Broadband with QuickStart“, nebo

po vložení se zařízení ve vašem počítači neobjeví jako zařízení  –
CD-ROM, nebo 

při spuštěném VMB se objeví hlášení „Zařízení nebylo nalezeno“. –

Příčinou problému může být neúplné odebrání předchozí verze 
softwaru Vodafone Mobile Broadband, který byl v minulosti 
v počítači nainstalován pro starší zařízení. Tento problém se 
může vyskytnout u všech PC s operačním systémem Windows. 
U počítačů Apple by se neměl vyskytovat. 

Společnost Vodafone vyvinula nástroj pro správné odstranění 
staré verze software, který je k dispozici na adrese 
www.support.vodafone.com/vmb_cleanup. 

Stáhněte si nástroj pro odstranění starého softwaru a soubory 
rozbalte. Po odstranění aktuální verze softwaru VMB (pomocí 
funkce pro odebrání programů ve Windows) spusťte nástroj 
(VmbCleanup.exe) a zaškrtněte všechny 3 možnosti – Nastavení, 
Data a Registrace zařízení. Restartujte počítač a poté vložte USB 
modem do zařízení. Automaticky by se měla nainstalovat správná 
verze softwaru VMB.

Tipy a rady

Poznámka: Správnou 
verzi software 
poznáte podle úvodní 
obrazovky „Vodafone 
Mobile Broadband 
with QuickStart“ 
a kliknutím na ikonu 
Vodafone Mobile 
Broadband na ploše 
počítače byste měli 
mít přístup ke všem 
funkcím uvedeným 
v tomto průvodci.
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Manuální instalace softwaru Vodafone Mobile Broadband
Počítače se systémem Microsoft Windows

Zapojte modem USB do počítače.

Klikněte pravým tlačítkem na disk VMB Lite 10.* ve složce  –
„Tento počítač“ (nabídka Start >Počítač ve Windows Vista 
a Windows 7).

Vyberte „Otevřít“ nebo „Procházet“. –

Dvakrát klikněte na soubor s názvem setup_vmb_lite.exe  –
v jednotce modemu USB.

Zobrazí se ukazatel průběhu instalace. –

Nastavení modemu USB může trvat několik minut. Po dokončení 
se aplikace Vodafone Mobile Broadband automaticky spustí 
a připojí k mobilní síti. Pokud se aplikace nepřipojí, vyberte 
z nabídky Start systému Windows položku Vodafone Mobile 
Broadband, nebo dvakrát klikněte na ikonu Vodafone Mobile 
Broadband na ploše. 

Počítače se systémem Mac OS X

Po prvním připojení modemu USB se na ploše objeví okno disku 
s názvem Vodafone Mobile Broadband. Instalaci spusťte dvojím 
kliknutím na aplikaci Vodafone Mobile Broadband. Během 
tohoto procesu budete požádáni o vybrání typu vašeho účtu. Po 
instalaci se aplikace Vodafone Mobile Broadband automaticky 
spustí.
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Aplikaci nelze nainstalovat v systému 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 nenačte, zvolte „Vyhledat změny  –
hardwaru“ v nabídce „Akce“.

Nelze otevřít okno aplikace QuickStart

Otevření okna aplikace Vodafone QuickStart po dvojím kliknutí 
na ikonu na ploše mohou bránit následující okolnosti:

Váš počítač je již připojen síťovým kabelem LAN. –

Váš počítač je již připojen k síti Wi-Fi. –

Používáte VPN (virtuální privátní síť). –
Odpojením kabelu LAN, vypnutím Wi-Fi v počítači nebo 
ukončením připojení k síti VPN a opětovným připojením 
modemu USB nebo restartováním počítače můžete problém 
vyřešit.
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Nelze nalézt žádnou síť

Změňte svou polohu. Jste-li v budově, přesuňte se blíže k oknu, 
nebo vyjděte ven.

Otevřete okno aplikace QuickStart. –

Na navigační liště vyberte položku Nastavení. –

V nabídce na levé straně vyberte položku Síť. –

Kliknutím na „Hledat“ vyhledáte dostupné sítě. –

Ověřte, zda se můžete k některé ze sítí v tomto seznamu  –
připojit.

Změnu uložte kliknutím na „Uložit“. –

Pokud jste v zahraničí, kontaktujte technickou podporu  –
a ověřte si, zda jsou datové služby a případný roaming v rámci 
vašeho účtu aktivovány.

Opětovná instalace software

Pokud chcete software z modemu USB znovu nainstalovat, 
musíte software Vodafone Mobile Broadband z počítače nejprve 
vymazat.

V nabídce Start systému Windows vyberte Nastavení >  –
Ovládací panel>Přidat nebo odebrat programy (XP) nebo 
Programy a funkce (Windows 7).

Spusťte odinstalační program Vodafone Mobile Broadband. –

Znovu připojte modem USB a software se nainstaluje. –

Poznámka: Pokud 
vidíte okno aplikace 
v prohlížeči, naleznete 
další tipy a rady v oblasti 
Nápověda. Vybráním 
položky Nápověda 
v navigační liště 
v jakémkoliv zobrazení 
a následným vybráním 
položky „Diagnostika“ 
v nabídce můžete 
identifikovat problém. 
V této oblasti jsou 
rovněž zobrazeny 
informace, které mohou 
být zapotřebí v případě, 
že se rozhodnete 
kontaktovat linku 
technické podpory 
svého operátora 
mobilní sítě. Pro získání 
dalších informací 
a podpory vyberte 
z panelu Nabídka 
položku „Podpora“.
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Nelze navázat připojení (1)

Zkontrolujte stav zařízení (klikněte na ikonu na ploše, vyberte  –
záložku QuickStart, položku Nápověda v panelu Nastavení 
a z nabídky vyberte Diagnostika). Zde možná naleznete 
informaci o zdroji problému.

Nelze navázat připojení (2)

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.

Zavřete okno aplikace a znovu je otevřete. –

Restartujte počítač. –

Otevřete okno aplikace QuickStart. –

Na navigační liště vyberte položku Nastavení. –

V nabídce na levé straně vyberte položku Síť. –

Zkontrolujte, která možnost je vybrána. Pokud je zvolena  –
možnost „Preferovat“, změňte ji na možnost „Pouze“

Změnu uložte kliknutím na „Uložit“. –

Pokud používáte VPN (virtuální privátní síť), kontaktujte svého  –
správce sítě VPN.

Vyberte záložku Účet. –

Na navigační liště vyberte položku Typ účtu. –

V rozevírací nabídce zkontrolujte, zda je zvolen typ účtu, který  –
máte u svého operátora mobilní sítě.

Další nápovědu 
naleznete na webových 
stránkách www.support.
vodafone.com, nebo 
můžete telefonicky 
kontaktovat podporu 
na číslech XXX nebo 
XXXXXXX.
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Nosný signál Metoda komunikace použitá pro přenos dat mobilní sítí, například 3G Broadband, 
HSPA, 3G atd.

Vestavěná datová 
karta

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

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

EDGE Vylepšení nosného signálu GPRS nabízí vyšší rychlosti, i když není 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).

Domácí síť Síť mobilního operátora, který kartu SIM poskytl.

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).

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

4G/LTE Mobilní služba čtvrté generace poskytující rychlejší datové přenosy (v místech, 
kde je dostupná).

3G Broadband Poslední vylepšení nosného signálu 3G.

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.

Slovníček
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