Nezbytné – vypnutí PIN u SIM karty
Pro správnou funkci modemu je nezbytné nejprve vypnout PIN ochranu vložené SIM karty.
Nejjednodušší je vyjmout SIM kartu z modemu, vložit jí do běžného mobilního telefonu
a v nastavení zabezpečení SIM karty vypnout ochranu pomocí PIN. Po té vložte SIM kartu
zpět do USB modemu

Připojení tabletu k 3G USB
modemem
Modem se připojuje pomocí přiloženého OTG kabelu.
Připojte modem na jednu stranu OTG kabelu a druhou stranu kabelu připojte k
microUSB konektoru tabletu.

Nastavení tabletu
Pro správnou funkci modemu je třeba v tabletu nastavit přístupové body APN, které jsou specifické
pro každého GSM operátora.
1.
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Spusťte nastavení tabletu
V levém sloupci, v sekci „Bezdrátová připojení a sítě“ zvolte položku „Další...“
V pravém sloupci zvolte položku „Mobilní sítě“
Zvolte položku „Názvy přístupových bodů (APN)“
Vpravém horním rohu ťukněte na ikonu se třemi tečkami a zvolte položku „Nový
přístupový bod“
Otevře se nabídka pro vytvoření nového přístupového bodu, obvykle stačí zadat
pouze dvě položky „Jméno“a „Název přístupového bodu“.
vyplňte položky „Jméno“ a „Název přístupového bodu“ a stiskněte tlačítko
Zpět na ovládací liště tabletu. Tím se nové nastavení uloží.
Vypněte připojení k sítím Wi-Fi
Tablet se za několik okamžiků pomocí modemu automaticky připojí k
síti operátora

OTG propojovací kabel

Vypněte Wi-Fi, a stiskněte „Další…“

6) Zvolte „Mobilní sítě“

7) Dat. přenosy aktivovány – políčko musí být zaškrtnuté

8) Zvolte „Názvy přístupových bodů“

Tablet automaticky přebírá údaje z 3G USB modemu. Pro kontrolu správnosti údajů můžete
využít níže uvedený odkaz.
Pokud není uveden žádný Přístupový bod, budete ho muset vytvořit. Klikněte na tlačítko
MENU na pravé straně tabletu a pak na Nový název AP. Vyplňte jednotlivé položky pro
daného operátora dle návodu na stránce:
http://wiki.androidforum.cz/index.php/Nastaven%C3%AD_G1
Po vyplnění všech údajů opět klikněte na tlačítko MENU a pak na Uložit
Zapnuté 3G poznáte podle toho, že u ikony Wi-Fi sítě v pravém dolním rohu bude zobrazena ikona 3G
a úroveň signálu.

Vyzkoušeno s USB modemem HUAWEI E1750
(nejčastěji dodáván od O2,T-Mobile a
slouží i pro virtuální operátory používající
jejich sítě /n.př. GoMobil- používá síť
T-Mobile/ )

