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Nokia 9300i

ozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie 
 we wszelkich produktach opisanych w 
ienia.
onosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek 
szczególne, przypadkowe, wynikowe lub 
posób.
st "tak jak jest - as is". Nie udziela siê 
 jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, 
dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci 
lu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez 
prawo do dokonywania zmian w tym 
zasie bez uprzedniego powiadomienia.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia

Uwagi prawne
Copyright © Nokia 2005. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii 
czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej 
zgody firmy Nokia s± zabronione.
Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 
Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym 
dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich 
w³a¶cicieli.

Firma Nokia promuje politykê nieustannego r
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ
tym dokumencie bez uprzedniego powiadom
W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie p
utratê danych lub zysków czy te¿ za wszelkie 
po¶rednie szkody spowodowane w dowolny s
Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona je
jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych
lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek 
handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego ce
przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym c
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Wstêp
³owe informacje, nale¿y 
c± internetowym.

racji internetu s± podawane 
ego. Je¶li ustawienia 
ub nieprawid³owe, nale¿y 
c±. W zale¿no¶ci od 
b operatora sieci podawanie 
 byæ konieczne.

ne ustawienia GPRS, MMS i 
z urz±dzenie z karty SIM, 
e by³a konieczna 
 mo¿e nie dzia³aæ dla 

IM.
W
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Ten dokument jest przewodnikiem po konfiguracji 
ustawieñ internetowych umo¿liwiaj±cych korzystanie z 
urz±dzenia Nokia 9300i w celu transmisji danych.
Aby po³±czyæ siê z internetem (w celu korzystania z us³ug 
WWW lub poczty), nale¿y spe³niæ nastêpuj±ce 
wymagania:
• Wykorzystywana sieæ komórkowa (GSM 900/1800/

1900) musi obs³ugiwaæ po³±czenia transmisji danych.
• Us³uga transmisji danych (tak¿e us³uga szybkiej 

transmisji HSCSD, je¶li jest wykorzystywana, musi byæ 
uaktywniona dla danej karty SIM.

• Nale¿y otrzymaæ punkt dostêpu do internetu od 
us³ugodawcy internetowego.

• Nale¿y prawid³owo skonfigurowaæ ustawienia 
internetowe w urz±dzeniu.

W przypadku korzystania z po³±czenia za pomoc± 
bezprzewodowej sieci LAN nie jest wymagana us³uga 
transmisji danych SIM ani wspó³praca z us³ug± transmisji 
danych GSM.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat prawid³owych 
ustawieñ, nale¿y skontaktowaæ siê z us³ugodawc± 
internetowym lub administratorem systemu. 
Us³ugodawca mo¿e skonfigurowaæ punkt dostêpu przy 
u¿yciu specjalnej wiadomo¶ci SMS lub strony WWW 
zawieraj±cej wszystkie wymagane ustawienia dostêpu do 

internetu. Aby uzyskaæ szczegó
skontaktowaæ siê z us³ugodaw

Niezbêdne ustawienia konfigu
przez us³ugodawcê internetow
internetowe s± niekompletne l
skontaktowaæ siê z us³ugodaw
us³ugodawcy internetowego lu
wszystkich ustawieñ mo¿e nie

Po w³o¿eniu karty SIM niezbêd
SMSC zostan± odczytane prze
je¶li bêd± dostêpne, tak aby ni
konfiguracja rêczna. Ta funkcja
niektórych operatorów i kart S
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towych - Wybierz typ po³±czenia 
ezprzewodowa sieæ LAN lub Przez 

P, aby pod³±czyæ urz±dzenie do 
mputera i u¿ywaæ po³±czenia 
±czenia z internetem tego 
u¿yciem trybu Przez IP nale¿y go 
aktywnianie trybu Przez IP” on 

 Wybierz identyfikator sieci 
ci docelowej, do której chcesz 
po¶rednictwem punktu dostêpu 
kownik mo¿e zmieniæ nazwê 
utworzyæ nowe identyfikatory 
d³owego identyfikatora sieci 
dnie przekazywanie danych do 
elowej. Oprogramowanie VPN 
twork) mo¿e ograniczyæ przep³yw 
ych sieci docelowych. 
i mog± byæ u¿ywane do 
w dostêpu do internetu przy 
±czenia z internetem.
Copyr

Tworzenie po³±czeñ z internetem
 Wybierz kolejno: Pulpit → Narzêdzia → Panel 
ster. → Po³±czenia → Konfiguracja Internetu.

1 Zostanie wy¶wietlona lista istniej±cych PDI. Naci¶nij 
Nowy, aby utworzyæ nowy punkt dostêpu do internetu.

Je¶li PDI s± ju¿ dostêpne, wy¶wietlone zostanie pytanie, 
czy nowy punkt dostêpu nale¿y utworzyæ w oparciu o 
istniej±cy punkt dostêpu.

2 W oknie dialogowym Konfiguracja Internetu nale¿y 
okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:
• Nazwa ustawieñ internetowych - Wprowad¼ nazwê 

punktu dostêpu do internetu.

• Typ ustawieñ interne
(GPRS, Dane GSM, B
IP). Wybierz Przez I
kompatybilnego ko
sieciowego lub po³
komputera. Przed 
uaktywniæ. See “U
page 25.

• Identyfikator sieci -
odpowiadaj±cy sie
uzyskaæ dostêp za 
do internetu. U¿yt
identyfikatora lub 
sieci. U¿ycie prawi
zapewnia bezpo¶re
wybranej sieci doc
(Virtual Private Ne
danych do niektór
Identyfikatory siec
filtrowania punktó
nawi±zywaniu po³
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3 Naci¶nij Dalej, aby przej¶æ do przodu. W zale¿no¶ci od 
wybranego typu ustawieñ internetowych nale¿y 

• Has³o - Wprowad¼ has³o, je¶li jest to wymagane.

S wymagana jest tylko 
RS, innych ustawieñ nie 

ane s± dalsze ustawienia, 
b ustawienia serwera proxy, 
by przej¶æ do ustawieñ 
sze ustawienia nie s± 
c, a punkt dostêpu do 
y do pracy.

ale¿y okre¶liæ nastêpuj±ce 

ystywany protokó³ (IPv4 lub 
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przej¶æ do jednej z nastêpuj±cych sekcji w tym 
dokumencie:
• GPRS - See “Ustawienia GPRS” on page 6.
• Przez IP - See “Ustawienia trybu Przez IP” on page 8.
• Dane GSM - See “Ustawienia danych GSM” on 

page 9.
• Bezprzewodowa sieæ LAN - See “Ustawienia 

bezprzewodowej sieci LAN” on page 13.

Ustawienia GPRS
1 Je¶li wybrano opcjê GPRS jako Typ ustawieñ 

internetowych, nale¿y okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:
• Nazwa punktu dostêpu GPRS - Wprowad¼ nazwê dla 

punktu dostêpu GPRS. Skontaktuj siê z 
us³ugodawc± internetowym, aby uzyskaæ te 
informacje.

• ¯±danie has³a - Wybierz Nie, aby has³o by³o 
generowane automatycznie na podstawie ustawieñ 
lub Tak, aby konieczne by³o podawanie has³a przy 
ka¿dym po³±czeniu.

• Nazwa u¿ytkownika - Wprowad¼ nazwê 
u¿ytkownika, je¶li jest to wymagane.

W wielu po³±czeniach GPR
nazwa punktu dostêpu GP
trzeba podawaæ.

2 Naci¶nij Dalej. Je¶li wymag
takie jak konfiguracja IP lu
naci¶nij Zaawansowane, a
zaawansowanych. Je¶li dal
wymagane, naci¶nij Konie
internetu GPRS jest gotow

3 Na stronie Konfiguracja IP n
opcje:
• Typ sieci - Okre¶l wykorz

IPv6).
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ów proxy. Aby uzyskaæ 
cje dotycz±ce serwera proxy, 

waæ z us³ugodawc± 

po³±czenia z firmow± sieci± 
zyskaæ dostêpu do innych stron 
o¿e nale¿y skonfigurowaæ serwer 

 aby mo¿na by³o pobieraæ strony 
eci intranet.
stawienia:
ybierz typ protoko³u proxy. Dla 
 mo¿na wybraæ inne ustawienia 

TP lub HTTPS).
bierz Tak, aby korzystaæ z serwera 

rowad¼ adres IP lub nazwê 
roxy. Przyk³adowe nazwy domen 
anizacja.org.
owad¼ numer portu proxy. Numer 
y z protoko³em. Najczê¶ciej 
¶ci 8000 i 8080, ale numer portu 
serwera proxy.
Copyr

• Automatyczne pobieranie adresu IP - W przypadku 
wybrania opcji Tak adres IP jest automatycznie 
pobierany z serwera. To ustawienie jest równie¿ 
okre¶lane jako dynamiczny adres IP. Je¶li wybrana 
zostanie opcja Nie, nale¿y okre¶liæ Adres IP.

• Automatyczne pobieranie adresu DNS - W przypadku 
wybrania opcji Tak g³ówny oraz pomocniczy adres 
DNS (domain name server) jest pobierany 
automatycznie z serwera. DNS jest us³ug± 
internetow±, w której t³umaczone s± nazwy domen, 
takie jak www.nokia.com, na adresy protoko³u IPv4, 
takie jak 192.100.124.195 lub adresy protoko³u IPv6, 
takie jak 3ffe:2650:a640:1c2:341:c39:14.
Je¶li wybrana zostanie opcja Nie, nale¿y okre¶liæ 
adres IP g³ównego i pomocniczego serwera DNS.

• Tryb DNS IPv6 - Wybierz tryb dla DNS IPv6 (Znany lub 
Rêczny). Je¶li wybrana zostanie opcja Rêczny, nale¿y 
okre¶liæ adres IP podstawowego i pomocniczego 
serwera DNS IPv6.

4 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Proxy.
W celu przyspieszenia dostêpu do internetu mo¿na 
korzystaæ z serwera proxy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
niektórzy us³ugodawcy internetowi wymagaj± 

korzystania z serwer
szczegó³owe informa
nale¿y siê skontakto
internetowym.
Je¶li po nawi±zaniu 
intranet nie mo¿na u
internetowych, byæ m
proxy w taki sposób,
internetowe spoza si
Okre¶l nastêpuj±ce u
• Protokó³ proxy - W

ka¿dego protoko³u
serwera proxy (HT

• U¿ywaj proxy - Wy
proxy.

• Serwer proxy - Wp
domeny serwera p
to firma.com i org

• Numer portu - Wpr
portu jest zwi±zan
u¿ywane s± warto
zale¿y od danego 
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• Nie u¿ywaj proxy z - Okre¶l domeny, dla których 
proxy HTTP lub HTTPS nie jest potrzebne.

Ustawienia trybu Przez IP
 jako Typ ustawieñ 
wansowane, aby przej¶æ do 
. Je¶li dalsze ustawienia nie 
iec, a punkt dostêpu do 
wy do pracy.

ale¿y okre¶liæ nastêpuj±ce 

 adresu IP - W przypadku 
 IP jest automatycznie 
ustawienie jest równie¿ 
ny adres IP. Je¶li wybrana 
y okre¶liæ ustawienia: Adres 
a domy¶lna.
 adresu DNS - W przypadku 
ny oraz pomocniczy adres 
er) jest pobierany 
a. DNS jest us³ug± 
maczone s± nazwy domen, 
, na adresy protoko³u IPv4, 
5 lub adresy protoko³u IPv6, 
:1c2:341:c39:14.
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5 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Inne i okre¶liæ 
nastêpuj±ce opcje:
Logowanie zwyk³ym tekstem - Wybierz Nie, je¶li nigdy 
nie chcesz wysy³aæ has³a jako zwyk³y tekst bez 
szyfrowania. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e opcja ta dotyczy 
wy³±cznie po³±czeñ PPP; has³a poczty e-mail i has³a 
wprowadzane na stronach internetowych nie s± 
szyfrowane. Niektórzy us³ugodawcy internetowi 
wymagaj±, aby dla tej opcji ustawiæ warto¶æ Tak..

6 Po podaniu wszystkich wymaganych ustawieñ naci¶nij 
Gotowe, aby powróciæ do zakoñczenia kreatora.

7 Naci¶nij Zakoñcz, a punkt dostêpu do internetu GPRS 
jest gotowy do u¿ycia.

1 Je¶li wybrano opcjê Przez IP
internetowych, naci¶nij Zaa
ustawieñ zaawansowanych
s± wymagane, naci¶nij Kon
internetu Przez IP jest goto

2 Na stronie Konfiguracja IP n
opcje:
• Automatyczne pobieranie

wybrania opcji Tak adres
pobierany z serwera. To 
okre¶lane jako dynamicz
zostanie opcja Nie, nale¿
IP, Maska podsieci i Bram

• Automatyczne pobieranie
wybrania opcji Tak g³ów
DNS (domain name serv
automatycznie z serwer
internetow±, w której t³u
takie jak www.nokia.com
takie jak 192.100.124.19
takie jak 3ffe:2650:a640



Tw
or

ze
ni

e 
po

³±
cz

eñ
 z

 in
te

rn
et

em

9ight © 2005 Nokia. All rights reserved.

- W tym miejscu okre¶l domeny 
TTP lub HTTPS nie jest potrzebne.

h wymaganych ustawieñ naci¶nij 
iæ do okna zakoñczenia kreatora.
nkt dostêpu do internetu Przez IP 
a.

nych GSM
ane GSM jako Typ ustawieñ 
 okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:
prowad¼ numer telefonu 

zenia z us³ugodawc± 
Copyr

Je¶li wybrana zostanie opcja Nie, nale¿y okre¶liæ 
adres IP g³ównego i pomocniczego serwera DNS.

• Tryb DNS IPv6 - Wybierz tryb dla DNS IPv6 (DHCP, 
Znany lub Rêczny). Je¶li wybrana zostanie opcja 
Rêczny, nale¿y okre¶liæ adres IP podstawowego i 
pomocniczego serwera DNS IPv6.

3 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Proxy i okre¶liæ 
nastêpuj±ce opcje:
• Protokó³ proxy - Wybierz typ protoko³u proxy. Dla 

ka¿dego protoko³u mo¿na wybraæ inne ustawienia 
serwera proxy (HTTP lub HTTPS).

• U¿ywaj proxy - Wybierz Tak, aby korzystaæ z serwera 
proxy.

• Serwer proxy - Wprowad¼ adres IP lub nazwê domeny 
serwera proxy. Przyk³adowe nazwy domen to 
firma.com i organizacja.org.

• Numer portu - Wprowad¼ numer portu proxy. Numer 
portu jest zwi±zany z protoko³em. Najczê¶ciej 
u¿ywane s± warto¶ci 8000 i 8080, ale numer portu 
zale¿y od danego serwera proxy.

• Nie u¿ywaj proxy z 
dla których proxy H

4 Po podaniu wszystkic
Gotowe, aby powróc

5 Naci¶nij Koniec, a pu
jest gotowy do u¿yci

Ustawienia da
1 Je¶li wybrano opcjê D

internetowych, nale¿y
• Numer telefonu - W

u¿ywany do po³±c
internetowym.
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• ¯±danie has³a - Wybierz Nie, aby has³o by³o 
generowane automatycznie na podstawie ustawieñ 

3 Na stronie Konfiguracja IP nale¿y okre¶liæ nastêpuj±ce 
opcje:

 adresu IP - W przypadku 
 IP jest automatycznie 
li wybrana zostanie opcja 
s IP.
 adresu DNS - W przypadku 
ny oraz pomocniczy adres 
er) jest pobierany 
a. Je¶li wybrana zostanie 
æ adres IP g³ównego i 
NS.

ryb dla DNS IPv6 (Znany lub 
stanie opcja Rêczny, nale¿y 
owego i pomocniczego 

 na stronê Proxy i okre¶liæ 

 typ protoko³u proxy. Dla 
a wybraæ inne ustawienia 

 HTTPS).
ak, aby korzystaæ z serwera 
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lub Tak, aby konieczne by³o podawanie has³a przy 
ka¿dym po³±czeniu.

• Nazwa u¿ytkownika - Wprowad¼ nazwê 
u¿ytkownika, je¶li jest to wymagane.

• Has³o - Wprowad¼ has³o, je¶li jest to wymagane.

2 Naci¶nij Dalej. Je¶li wymagane s± dalsze ustawienia, 
takie jak Konfiguracja IP lub ustawienia serwera proxy, 
szybko¶æ transmisji danych, skrypt lub us³uga 
oddzwaniania, naci¶nij Zaawansowane, aby przej¶æ do 
ustawieñ zaawansowanych. Je¶li dalsze ustawienia 
nie s± wymagane, naci¶nij Koniec, a punkt dostêpu do 
internetu danych GSM jest gotowy do pracy.

• Automatyczne pobieranie
wybrania opcji Tak adres
pobierany z serwera. Je¶
Nie, nale¿y okre¶liæ Adre

• Automatyczne pobieranie
wybrania opcji Tak g³ów
DNS (domain name serv
automatycznie z serwer
opcja Nie, nale¿y okre¶li
pomocniczego serwera D

• Tryb DNS IPv6 - Wybierz t
Rêczny). Je¶li wybrana zo
okre¶liæ adres IP podstaw
serwera DNS IPv6.

4 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ
nastêpuj±ce opcje:
• Protokó³ proxy - Wybierz

ka¿dego protoko³u mo¿n
serwera proxy (HTTP lub

• U¿ywaj proxy - Wybierz T
proxy.
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czegó³owe informacje mo¿na 
dawcy internetowego. Je¶li 
zenia ISDN, nawi±zanie 
rócej ni¿ w przypadku metod 

 Ta opcja umo¿liwia ograniczenie 
ko¶ci po³±czenia. Szybsze 
yæ dro¿sze, w zale¿no¶ci od 
ko¶æ oznacza tu maksymaln± 
dzie dzia³a³o po³±czenie. W 
³±czenia faktyczna szybko¶æ 
yæ mniejsza, w zale¿no¶ci od 
cych w sieci.
u - Pracê urz±dzenia mo¿na 

ystaj±c z poleceñ AT modemu. 
gane, nale¿y wprowadziæ znaki 
³ugodawcê.

rzej¶æ na stronê Skrypt i okre¶liæ 

wania - po wybraniu opcji Tak 
owanie lub importowanie 
 jako zwyk³ego tekstu lub w 
Copyr

• Serwer proxy - Wprowad¼ adres IP lub nazwê domeny 
serwera proxy. Przyk³adowe nazwy domen to 
firma.com i organizacja.org.

• Numer portu - Wprowad¼ numer portu proxy. Numer 
portu jest zwi±zany z protoko³em. Najczê¶ciej 
u¿ywane s± warto¶ci 8000 i 8080, ale numer portu 
zale¿y od danego serwera proxy.

• Nie u¿ywaj proxy z - Okre¶l domeny, dla których proxy 
HTTP lub HTTPS nie jest potrzebne.

5 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Transmisja danych 
i okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:
• Typ po³±czenia - Okre¶l typ po³±czenia transmisji 

danych GSM (Zwyk³y lub Szybka transmisja danych). 
Aby mo¿na by³o skorzystaæ z opcji Szybka transmisja 
danych, us³ugodawca musi udostêpniaæ tê funkcjê, a 
w razie potrzeby musi równie¿ uaktywniæ kartê SIM 
u¿ytkownika.

• Zdalny modem - Okre¶l, czy wykorzystywane jest 
po³±czenie analogowe, czy cyfrowe (Analogowy, ISDN 
V.110 lub ISDN V.120). Ustawienie to jest zale¿ne 
zarówno od operatora sieci GSM, jak i od 
us³ugodawcy internetowego, poniewa¿ niektóre 
sieci GSM nie korzystaj± z niektórych typów 

po³±czeñ ISDN. Sz
uzyskaæ od us³ugo
dostêpne s± po³±c
po³±czenia trwa k
analogowych.

• Szybko¶æ modemu -
maksymalnej prêd
po³±czenia mog± b
us³ugodawcy. Szyb
szybko¶æ, z jak± bê
trakcie trwania po
transmisji mo¿e b
warunków panuj±

• Inicjalizacja modem
kontrolowaæ, korz
Je¶li jest to wyma
okre¶lone przez us

6 Naci¶nij Menu, aby p
nastêpuj±ce opcje:
• U¿ywaj skryptu logo

mo¿liwe jest redag
skryptu logowania
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formacie Unicode. Edytuj skrypt w polu Skrypt 
logowania.

zwyk³y tekst bez szyfrowania. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
opcja ta dotyczy wy³±cznie po³±czeñ PPP; has³a 

rowadzane na stronach 
yfrowane. Niektórzy 
i wymagaj±, aby dla tej 
k.
ybierz Tak, aby przyspieszyæ 
funkcja ta jest obs³ugiwana 
. W przypadku 
w z nawi±zaniem 

aganych ustawieñ naci¶nij 
okna zakoñczenia kreatora.

ostêpu do internetu danych 
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• Poka¿ okno terminala - Wybierz Tak, je¶li chcesz 
zachowaæ mo¿liwo¶æ interakcji z serwerem 
terminali podczas logowania.

7 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Inne i okre¶liæ 
nastêpuj±ce opcje:
• Oddzwaniaj - Wybierz Tak, je¶li korzystasz z us³ugi 

oddzwaniania do urz±dzenia podczas 
nawi±zywania po³±czenia z internetem.

• U¿ywaj±c - Skontaktuj siê z us³ugodawc± 
internetowym, aby otrzymaæ prawid³owe 
ustawienia (Numer, Numer serwera lub Numer 
serwera (IETF)). Numer serwera odnosi siê do 
standardowej us³ugi oddzwaniania firmy Microsoft, 
a Numer serwera (IETF) odnosi siê do us³ugi 
oddzwaniania zatwierdzonej przez organizacjê 
Internet Engineering Task Force. Wybierz Numer, 
aby u¿ywany by³ numer okre¶lony w polu Numer.

• Numer - numer telefonu urz±dzenia, z którym ma 
siê ³±czyæ serwer oddzwaniania.

• Logowanie zwyk³ym tekstem - Wybierz Nie, je¶li nie 
chcesz, by has³o nigdy nie by³o wysy³ane jako 

poczty e-mail i has³a wp
internetowych nie s± sz
us³ugodawcy internetow
opcji ustawiæ warto¶æ Ta

• U¿ywaj kompresji PPP - W
transmisjê danych, je¶li 
przez zdalny serwer PPP
wystêpowania problemó
po³±czenia wybierz Nie.

8 Po podaniu wszystkich wym
Gotowe, aby powróciæ do 

9 Naci¶nij Koniec, a punkt d
GSM jest gotowy do u¿ycia
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l nastêpuj±ce ustawienia:
ybierz tryb zabezpieczeñ (WEP, 
). W przypadku wybrania opcji 
nt privacy) lub WPA/WPA2 (Wi-Fi 
-Fi protected access 2) nale¿y 
æ dodatkowe ustawienia. Nale¿y 
zabezpieczeñ, który jest u¿ywany 
 bezprzewodowej sieci LAN.

PA/WPA2 jako Tryb zabezpieczeñ, 
puj±ce ustawienia:
- Wybierz EAP, je¶li do 
 byæ u¿ywany modu³ EAP. Je¶li 
rto¶æ Klucz wstêpnie udostêpniony, 
 udostêpniony wpisz has³o (zwane 
ym). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
i zostaæ wprowadzony w punkcie 
odowej sieci LAN.
Copyr

Ustawienia bezprzewodowej sieci 
LAN
1 Je¶li wybrano opcjê Bezprzewodowa sieæ LAN jako Typ 

ustawieñ internetowych, nale¿y okre¶liæ nastêpuj±ce 
opcje:
• Tryb sieci - Wybierz Infrastrukturalny, aby umo¿liwiæ 

komunikacjê urz±dzeñ miêdzy sob± i z urz±dzeniami 
przewodowej sieci LAN poprzez punkt dostêpu 
bezprzewodowej sieci LAN. Wybierz Ad hoc, aby 
umo¿liwiæ urz±dzeniom wysy³anie i odbieranie 
danych bezpo¶rednio od siebie nawzajem; w takim 
przypadku nie jest potrzebny punkt dostêpu do sieci 
bezprzewodowej LAN.

• Nazwa sieci - Wpisz nazwê sieci okre¶lon± przez 
administratora systemu lub naci¶nij Szukaj, aby 
wy¶wietliæ listê wszystkich punktów dostêpu 
znajduj±cych siê w zasiêgu i wybraæ jeden z nich. W 
trybie ad hoc u¿ytkownicy mog± samodzielnie 
ustalaæ nazwê bezprzewodowej sieci LAN.
Je¶li nazwa sieci nie zostanie okre¶lona w tym 
miejscu, podczas nawi±zywania po³±czenia z 
bezprzewodow± sieci± LAN zostanie wy¶wietlony 
monit o wybór sieci.

2 Naci¶nij Dalej i okre¶
Tryb zabezpieczeñ - W
WPA, 802.1x lub Brak
WEP (wired equivale
protected access/Wi
jeszcze skonfigurowa
wybraæ ten sam tryb 
przez punkt dostêpu

3 Naci¶nij Dalej.
Je¶li wybrano opcjê W
nale¿y okre¶liæ nastê
Tryb uwierzytelniania 
uwierzytelniania ma
zostanie wybrana wa
w polu Klucz wstêpnie
tak¿e kluczem g³ówn
identyczny klucz mus
dostêpu do bezprzew
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Je¶li wybrano opcjê WEP jako Tryb zabezpieczeñ, nale¿y 
okre¶liæ nastêpuj±ce ustawienia:

Dostêpne Zaawansowane strony i opcje zale¿± od 
wybranych ustawieñ. Odpowiednie warto¶ci mo¿na 

 systemu lub us³ugodawcy.
ale¿y okre¶liæ nastêpuj±ce 

 adresu IP - W przypadku 
 IP jest automatycznie 
ustawienie jest równie¿ 
ny adres IP. Je¶li wybrana 
y okre¶liæ ustawienia: Adres 
a domy¶lna.
 adresu DNS - W przypadku 
ny oraz pomocniczy adres 
er) jest pobierany 
a. Je¶li wybrana zostanie 
æ adres IP g³ównego i 
NS.

tryb dla DNS IPv6 (DHCP, 
wybrana zostanie opcja 
dres IP podstawowego i 
NS IPv6.
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• Indeks kluczy WEP - Wybierz numer dla klucza WEP.
• D³ugo¶æ klucza WEP - Wybierz odpowiedni± d³ugo¶æ 

klucza. Obs³ugiwane s± klucze o d³ugo¶ci 40, 104 i 
232 bity. Im wiêcej bitów ma klucz, tym wy¿szy jest 
poziom bezpieczeñstwa.

• Typ klucza WEP - Okre¶l, czy dane klucza WEP maj± 
byæ wprowadzone w postaci szesnastkowej (HEX), 
czy tekstowej (ASCII).

• Dane klucza WEP - Wprowad¼ dane klucza WEP. 
Liczba wprowadzanych znaków zale¿y od wybranej 
d³ugo¶ci klucza. Na przyk³ad klucze o d³ugo¶ci 40 
bitów sk³adaj± siê z 5 znaków alfanumerycznych lub 
10 znaków szesnastkowych.

4 Naci¶nij Dalej. Je¶li wymagane s± dalsze ustawienia, 
naci¶nij Zaawansowane, aby uzyskaæ dostêp do 
ustawieñ zaawansowanych. Je¶li dalsze ustawienia 
nie s± wymagane, naci¶nij Koniec, a punkt dostêpu do 
internetu sieci bezprzewodowej LAN jest gotowy do 
pracy.

uzyskaæ od administratora
5 Na stronie Konfiguracja IP n

opcje:
• Automatyczne pobieranie

wybrania opcji Tak adres
pobierany z serwera. To 
okre¶lane jako dynamicz
zostanie opcja Nie, nale¿
IP, Maska podsieci i Bram

• Automatyczne pobieranie
wybrania opcji Tak g³ów
DNS (domain name serv
automatycznie z serwer
opcja Nie, nale¿y okre¶li
pomocniczego serwera D

• Tryb DNS IPv6 - Wybierz 
Znany lub Rêczny). Je¶li 
Rêczny, nale¿y okre¶liæ a
pomocniczego serwera D
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i zostaæ wprowadzony w punkcie 
odowej sieci LAN.

rzej¶æ na stronê EAP.
æ ró¿ne modu³y EAP (extensible 
col) s³u¿±ce do uwierzytelniania i 
 Uwierzytelnianie EAP jest 
y, gdy jako tryb zabezpieczeñ 
 lub 802.1x.
ny typ EAP, nale¿y go zaznaczyæ i 

ny typ EAP, nale¿y go zaznaczyæ i 

æ priorytetów typów EAP, naci¶nij 

 ustawieñ modu³u EAP” on 
Copyr

6 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Proxy i okre¶liæ 
nastêpuj±ce opcje:
• Protokó³ proxy - Wybierz typ protoko³u proxy. Dla 

ka¿dego protoko³u mo¿na wybraæ inne ustawienia 
serwera proxy (HTTP lub HTTPS).

• U¿ywaj proxy - Wybierz Tak, aby korzystaæ z serwera 
proxy.

• Serwer proxy - Wprowad¼ adres IP lub nazwê domeny 
serwera proxy. Przyk³adowymi nazwami domen s±: 
firma.com i organizacja.org.

• Numer portu - Wprowad¼ numer portu proxy. Numer 
portu jest zwi±zany z protoko³em. Najczê¶ciej 
u¿ywane s± warto¶ci 8000 i 8080, ale numer portu 
zale¿y od danego serwera proxy.

• Nie u¿ywaj proxy z - W tym miejscu okre¶l domeny, 
dla których proxy HTTP lub HTTPS nie jest potrzebne.

7 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê WPA/WPA2 i 
okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:
Tryb uwierzytelniania - Wybierz EAP, je¶li do 
uwierzytelniania ma byæ u¿ywany modu³ EAP. Je¶li 
zostanie wybrana warto¶æ Klucz wstêpnie udostêpniony, 
w polu Klucz wstêpnie udostêpniony wpisz has³o (zwane 
tak¿e kluczem g³ównym). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 

identyczny klucz mus
dostêpu do bezprzew

8 Naci¶nij Menu, aby p
Mo¿na skonfigurowa
authentication proto
szyfrowania danych.
dostêpne tylko wted
wybrano WPA/WPA2
Aby w³±czyæ wy³±czo
nacisn±æ W³±cz.
Aby wy³±czyæ w³±czo
nacisn±æ Wy³±cz.
Aby zmieniæ kolejno¶
Priorytet.
See “Modyfikowanie
page 17.
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9 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Wep.
Mo¿na utworzyæ maksymalnie cztery klucze WEP. 

zawsze sk³adaj± siê z 5 znaków alfanumerycznych 
lub 10 znaków szesnastkowych.

aganych ustawieñ, naci¶nij 
zakoñczenia kreatora.

 punkt dostêpu do internetu 
 jest gotowy do u¿ycia.
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Okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:
• Uwierzytelnianie WEP - Wybierz Otwarte lub 

Udostêpnione jako sposób uwierzytelnienia 
pomiêdzy urz±dzeniem bezprzewodowym a 
punktem dostêpu bezprzewodowej sieci LAN.

• U¿ywany klucz WEP - Wybierz klucz WEP, który ma 
byæ u¿ywany z tworzonym punktem dostêpu do 
internetu.

• D³ugo¶æ klucza 1 - Wybierz odpowiedni± d³ugo¶æ 
klucza. Obs³ugiwane s± klucze o d³ugo¶ci 40, 104 i 
232 bity. Im wiêcej bitów ma klucz, tym wy¿szy jest 
poziom bezpieczeñstwa. Klucze WEP sk³adaj± siê z 
tajnego klucza oraz 24-bitowego wektora 
inicjalizacji. Dlatego niektórzy producenci klucz 
104-bitowy nazywaj± kluczem 128-bitowym 
(104+24). Obydwa klucze zapewniaj± ten sam 
poziom szyfrowania i mog± byæ stosowane 
wymiennie.

• Typ klucza 1 - Okre¶l, czy dane klucza WEP maj± byæ 
wprowadzone w postaci szesnastkowej (HEX), czy 
tekstowej (ASCII).

• Dane klucza 1 - Wprowad¼ dane klucza WEP. Liczba 
wpisywanych znaków zale¿y od wybranej d³ugo¶ci 
klucza. Na przyk³ad klucze o d³ugo¶ci 40 bitów 

10 Po podaniu wszystkich wym
Gotowe, aby powróciæ do 

11 Naci¶nij przycisk Koniec, a
sieci bezprzewodowej LAN
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ansowanych wybierz stronê EAP. 
 a nastêpnie naci¶nij Konfiguruj.

wienia:
tk. - To ustawienie zastêpuje 

w pocz±tkowej odpowiedzi 
i serwer wymaga pocz±tkowej 
nika przy u¿yciu ustalonej 
azwy u¿ytkownika systemu 

ale pole Nazwa u¿ytkownika 
 potrzeby pocz±tkowej 
acyjnej zostanie wygenerowana 
wnika.
go obszaru - To ustawienie 
z±tkowej odpowiedzi 
i serwer wymaga pocz±tkowej 
nika przy u¿yciu ustalonego 

zesz Nie, warto¶æ obszaru 
 IMSI (ang. international mobile 
iêdzynarodowy numer abonenta 
Copyr

Modyfikowanie ustawieñ modu³u 
EAP

 Wybierz kolejno: Pulpit → Narzêdzia → Panel 
sterowania → Po³±czenia → Konfiguracja Internetu. 
Wybierz punkt dostêpu do internetu bezprzewodowej 
sieci LAN i naci¶nij kolejno: Edytuj → Zaawansowane.

Modu³y EAP (extensible authentication protocol) s± 
u¿ywane w bezprzewodowej sieci LAN do uwierzytelniania 
urz±dzeñ bezprzewodowych oraz serwerów 
uwierzytelniania.

Aby zmieniæ kolejno¶æ priorytetów uwierzytelniania, 
naci¶nij Priorytet, a nastêpnie Przesuñ w górê lub Przesuñ 
w dó³.

Aby w³±czyæ certyfikat lub uwierzytelnianie, nale¿y go 
zaznaczyæ i nacisn±æ W³±cz. Aby wy³±czyæ certyfikat lub 
uwierzytelnianie, nale¿y go zaznaczyæ i nacisn±æ Wy³±cz.

Aby zmieniæ ustawienia certyfikatu lub uwierzytelnienia, 
wybierz go i naci¶nij Konfiguruj.

Aby zaakceptowaæ zmiany, naci¶nij Gotowe.

EAP-SIM
W oknie ustawieñ Zaaw
Wybierz z listy EAP-SIM,

Okre¶l nastêpuj±ce usta
• U¿yj rêcznej nazwy u¿y

nazwê u¿ytkownika 
identyfikacyjnej, je¶l
identyfikacji u¿ytkow
nazwy, na przyk³ad n
Windows.
Je¶li wybierzesz Tak, 
pozostanie puste, na
odpowiedzi identyfik
losowa nazwa u¿ytko

• U¿yj rêcznie ustawione
zastêpuje obszar poc
identyfikacyjnej, je¶l
identyfikacji u¿ytkow
obszaru. Je¶li wybier
zostanie odczytana z
subscriber identity, m
sieci komórkowej).
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• Zachowaj anonimowo¶æ - EAP-SIM mo¿e spowodowaæ 
wysy³anie przez serwer identyfikatora pseudonimu dla 

EAP-TLS
anych wybierz stronê EAP. 
êpnie naci¶nij Konfiguruj.

:
ybierz certyfikaty osobiste, 
ierzytelnienia u¿ytkownika 
tu dostêpu do internetu. Na 
ystkie zainstalowane w 

biste. Certyfikaty s± 

rtyfikaty urzêdu, które bêd± 
ryfikacji serwera w procesie 
odowej sieci LAN podczas 
ostêpu do internetu. Na tej 
kie zainstalowane w 
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celów przysz³ego uwierzytelniania. Wybierz Tak, aby 
u¿yæ danego identyfikatora i zapobiec wys³aniu 
w³asnego IMSI.

• Maksymalna liczba ponownych uwierzytelnieñ - EAP-SIM 
mo¿e spowodowaæ wysy³anie przez serwer 
identyfikatora ponownego uwierzytelnienia do 
urz±dzenia bezprzewodowego. Mo¿e byæ on u¿ywany 
do przyspieszenia przysz³ych operacji 
uwierzytelniania. Mo¿na okre¶liæ, ile razy mo¿e byæ 
u¿yty mechanizm ponownego uwierzytelnienia przed 
wymaganiem pe³nego uwierzytelnienia. Je¶li 
mechanizmy ponownego uwierzytelnienia zostan± 
u¿yte zbyt wiele razy, mo¿e to doprowadziæ do 
naruszenia poziomu bezpieczeñstwa, gdy¿ w procesie 
ponownego uwierzytelniania nie jest u¿ywana karta 
SIM.

W oknie ustawieñ Zaawansow
Wybierz z listy EAP-TLS, a nast

Okre¶l nastêpuj±ce ustawienia
• Certyfikaty u¿ytkownika - W

które bêd± u¿ywane do uw
podczas korzystania z punk
tej stronie dostêpne s± wsz
urz±dzeniu certyfikaty oso
domy¶lnie wy³±czone.

• Certyfikaty CA - Wybierz ce
obowi±zywaæ dla celów we
uwierzytelniania bezprzew
korzystania z tego punktu d
stronie dostêpne s± wszyst
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go obszaru - To ustawienie 
z±tkowej odpowiedzi 
i serwer wymaga pocz±tkowej 
nika przy u¿yciu ustalonego 

zesz Nie, warto¶æ obszaru 
 IMSI (ang. international mobile 
iêdzynarodowy numer abonenta 

fikatu serwera - To ustawienie 
ie bezprzewodowe porównuje 
snym obszarem. Je¶li obszary s± 
ezprzewodowe mo¿e z wiêksz± 
iæ autentyczno¶æ serwera.

ienia klienta - To ustawienie 
ie bezprzewodowe wymaga 

±dzenia bezprzewodowego przez 
ane uwierzytelnianiem 
kole TLS weryfikacja to¿samo¶ci 

a.
nowieñ sesji - Okre¶la 
znowionych sesji protoko³u TLS. 
nawiana zbyt wiele razy, mo¿e to 
szenia poziomu bezpieczeñstwa, 
iania sesji TLS nie s± u¿ywane 
Copyr

urz±dzeniu certyfikaty urzêdu. Wszystkie certyfikaty s± 
domy¶lnie wy³±czone.

• Zestawy szyfrowania - Wybierz zestawy szyfrowania 
TLS, które bêd± u¿ywane z tym punktem dostêpu do 
internetu.

• Ustawienia - Okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:
U¿yj rêcznej nazwy u¿ytk. - To ustawienie zastêpuje 
nazwê u¿ytkownika w pocz±tkowej odpowiedzi 
identyfikacyjnej, je¶li serwer wymaga pocz±tkowej 
identyfikacji u¿ytkownika przy u¿yciu ustalonej nazwy, 
na przyk³ad nazwy u¿ytkownika systemu Windows.
Je¶li wybierzesz Tak, ale pole Nazwa u¿ytkownika 
pozostanie puste, na potrzeby pocz±tkowej odpowiedzi 
identyfikacyjnej zostanie wygenerowana losowa nazwa 
u¿ytkownika.

U¿yj rêcznie ustawione
zastêpuje obszar poc
identyfikacyjnej, je¶l
identyfikacji u¿ytkow
obszaru. Je¶li wybier
zostanie odczytana z
subscriber identity, m
sieci komórkowej).
Sprawd¼ domenê certy
okre¶la, czy urz±dzen
obszar serwera z w³a
zgodne, urz±dzenie b
pewno¶ci± potwierdz
Wymagaj uwierzyteln
okre¶la, czy urz±dzen
uwierzytelnienia urz
serwer. Jest to nazyw
wzajemnym. W proto
nie jest obowi±zkow
Maksymalna liczba wz
maksymaln± liczbê w
Je¶li sesja TLS jest wz
doprowadziæ do naru
gdy¿ podczas wznaw
certyfikaty.
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EAP-PEAP zainstalowane w urz±dzeniu certyfikaty urzêdu. 
Wszystkie certyfikaty s± domy¶lnie wy³±czone.

ierz zestawy szyfrowania 
 tym punktem dostêpu do 

guruj metody 
j± byæ uruchamiane w 
. Aby uzyskaæ szczegó³owe 

ieñ EAP-MSCHAPV2 i EAP-
2” na str. 21 i “EAP-GTC” na 
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W oknie ustawieñ Zaawansowanych wybierz stronê EAP. 
Wybierz z listy EAP-PEAP, a nastêpnie naci¶nij Konfiguruj.

Okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:
• Certyfikaty u¿ytkownika - Wybierz certyfikaty osobiste, 

które bêd± u¿ywane do uwierzytelniania u¿ytkownika 
podczas korzystania z tego punktu dostêpu do 
internetu. Na tej stronie dostêpne s± wszystkie 
zainstalowane w urz±dzeniu certyfikaty osobiste. 
Certyfikaty s± domy¶lnie wy³±czone.

• Certyfikaty CA - Wybierz certyfikaty urzêdu, które bêd± 
obowi±zywaæ dla celów weryfikacji serwera w 
procesie uwierzytelniania bezprzewodowej sieci LAN 
podczas korzystania z tego punktu dostêpu do 
internetu. Na tej stronie dostêpne s± wszystkie 

• Zestawy szyfrowania - Wyb
TLS, które bêd± u¿ywane z
internetu.

• Typy EAP - Wybierz i skonfi
uwierzytelniania, które ma
ramach metody EAP-PEAP
informacje dotycz±ce ustaw
GTC, patrz “EAP-MSCHAPV
str. 22.
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 wiele razy, mo¿e to doprowadziæ 
czeñstwa, gdy¿ podczas 
 nie s± u¿ywane certyfikaty.
rotoko³u PEAP - Wybierz Tak, aby 
anie PEAP w wersji 0, lub Nie, aby 
ia tej funkcji. W podobny sposób 

rzystanie PEAP w wersjach 1 i 2.

ansowanych wybierz stronê EAP. 
, a nastêpnie naci¶nij Konfiguruj. 
, wybierz EAP-MSCHAPV2 i 
Copyr

• Ustawienia - Okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:
U¿yj rêcznej nazwy u¿ytk. - To ustawienie zastêpuje 
nazwê u¿ytkownika w pocz±tkowej odpowiedzi 
identyfikacyjnej, je¶li serwer wymaga pocz±tkowej 
identyfikacji u¿ytkownika przy u¿yciu ustalonej nazwy, 
na przyk³ad nazwy u¿ytkownika systemu Windows.
Je¶li wybierzesz Tak, ale pole Nazwa u¿ytkownika 
pozostanie puste, na potrzeby pocz±tkowej odpowiedzi 
identyfikacyjnej zostanie wygenerowana losowa nazwa 
u¿ytkownika.
U¿yj rêcznie ust. obszaru - To ustawienie zastêpuje obszar 
pocz±tkowej odpowiedzi identyfikacyjnej, je¶li serwer 
wymaga pocz±tkowej identyfikacji u¿ytkownika przy 
u¿yciu ustalonego obszaru. Je¶li wybierzesz Nie, 
warto¶æ obszaru zostanie odczytana z IMSI (ang. 
international mobile subscriber identity, 
miêdzynarodowy numer abonenta sieci komórkowej).
Sprawd¼ domenê certyfikatu serwera - To ustawienie 
okre¶la, czy urz±dzenie bezprzewodowe porównuje 
obszar serwera z w³asnym obszarem. Je¶li obszary s± 
zgodne, urz±dzenie bezprzewodowe mo¿e z wiêksz± 
pewno¶ci± potwierdziæ autentyczno¶æ serwera.
Wymagaj uwierzytelnienia klienta - To ustawienie 
okre¶la, czy urz±dzenie bezprzewodowe wymaga 
uwierzytelnienia urz±dzenia bezprzewodowego przez 
serwer. Jest to nazywane uwierzytelnianiem 
wzajemnym. W protokole TLS weryfikacja to¿samo¶ci 
nie jest obowi±zkowa.
Maksymalna liczba wznowieñ sesji - Okre¶la maksymaln± 
liczbê wznowionych sesji protoko³u TLS. Je¶li sesja TLS 

jest wznawiana zbyt
do naruszenia bezpie
wznowienia sesji TLS
Zezwalaj na wersjê 0 p
umo¿liwiæ wykorzyst
zabroniæ wykorzystan
mo¿na okre¶liæ wyko

EAP-MSCHAPV2
W oknie ustawieñ Zaaw
Wybierz z listy EAP-PEAP
Wybierz stronê Typy EAP
naci¶nij Konfiguruj.
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Okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:
• Nazwa u¿ytkownika - Wpisz nazwê u¿ytkownika, je¶li 

Wpisz Nazwê u¿ytkownika, je¶li podczas ka¿dej sesji 
autoryzacji nie ma byæ wy¶wietlany monit z pytaniem o 

anych wybierz stronê EAP. 
stêpnie naci¶nij Konfiguruj.

:
 nazwê u¿ytkownika, je¶li 
zacji nie ma byæ 
iem o nazwê u¿ytkownika.
, je¶li nie ma byæ 
iem o has³o i wpisz has³o w 
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podczas ka¿dej sesji autoryzacji nie ma byæ 
wy¶wietlany monit z pytaniem o nazwê u¿ytkownika.

• ¯±danie has³a - Wybierz Nie, je¶li nie ma byæ 
wy¶wietlany monit z pytaniem o has³o i wpisz has³o w 
polu Has³o.
W przypadku wybrania Nie w polu ¯±danie has³a, has³o 
zostanie zapisane w urz±dzeniu, co zmniejsza poziom 
bezpieczeñstwa.

EAP-GTC
W oknie ustawieñ Zaawansowanych wybierz stronê EAP. 
Wybierz z listy EAP-PEAP, a nastêpnie naci¶nij Konfiguruj. 
Wybierz stronê Typy EAP, wybierz EAP-GTC i naci¶nij 
Konfiguruj.

nazwê u¿ytkownika.

EAP-LEAP
W oknie ustawieñ Zaawansow
Wybierz z listy EAP-LEAP, a na

Okre¶l nastêpuj±ce ustawienia
• Nazwa u¿ytkownika - Wpisz

podczas ka¿dej sesji autory
wy¶wietlany monit z pytan

• ¯±danie has³a - Wybierz Nie
wy¶wietlany monit z pytan
polu Has³o.
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pu do internetu s± wyszukiwane 
ej przez u¿ytkownika.

rzej¶æ na stronê Nieaktywne i 
 opcje:
RS, Czas nieaktywno¶ci transmisji 

wno¶ci WLAN - Okre¶l czasu, po 
stanie automatycznie 
 powrót do trybu gotowo¶ci, je¶li 
ane. Dla ka¿dego typu po³±czenia 
czas, ale ustawienie to dotyczy 
 dostêpu do internetu 
mego typu po³±czenia.
z internetem mog± byæ uznane na 
 w tle mog± byæ jeszcze 
a komunikacja mo¿e opó¼niaæ 
ia.
Copyr

W przypadku wybrania Nie w polu ¯±danie has³a, has³o 
zostanie zapisane w urz±dzeniu, co zmniejsza poziom 
bezpieczeñstwa.

Konfigurowanie ustawieñ 
po³±czenia z internetem

 Wybierz kolejno: Pulpit → Narzêdzia → Panel 
sterowania → Po³±czenia → Konfiguracja Internetu.

Ustawienia te dotycz± wszystkich po³±czeñ z internetem.
1 Na stronie Po³±czenia mo¿na zmieniaæ priorytet 

punktów dostêpu do internetu. Naci¶nij Priorytet, 
wybierz punkt dostêpu do internetu, a nastêpnie 
naci¶nij Przesuñ w górê lub Przesuñ w dó³, a na koñcu 
naci¶nij Gotowe. Po nawi±zaniu po³±czenia transmisji 

danych punkty dostê
w kolejno¶ci okre¶lon

2 Naci¶nij Menu, aby p
okre¶liæ nastêpuj±ce
Czas nieaktywno¶ci GP
danych i Czas nieakty
którym po³±czenie zo
zakoñczone i nast±pi
nie jest wykorzystyw
mo¿na ustawiæ inny 
wszystkich punktów
u¿ywaj±cych tego sa
Niektóre po³±czenia 
nieaktywne, chocia¿
przesy³ane dane. Tak
zamkniêcie po³±czen
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3 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Inne i okre¶liæ 
nastêpuj±ce opcje:

Wybieranie punktu dostêpu do 

 z internetem wy¶wietlany 
dostêpu do internetu, który 
o³±czenia. W oknie 
e wybierz z listy punkt 
j przycisk Po³±cz. Przed 
a przefiltrowaæ listê 
 wed³ug typu sieci. Aby 
stêpu do internetu, wybierz 

 tylko aktualnie dostêpne 
naci¶nij Show available.

t profil Offline, na li¶cie nie 
internetu w standardzie 

ogowe Po³±czenie sieciowe 
lko wówczas, je¶li wybrano 

zed po³±czeniem ustawieñ 
ostêpu do internetu. Aby 
awienia, wybierz kolejno: 
 → Panel sterowania → 
iguracja Internetu → Inne.

 przed po³±czeniem ustawieñ 
nternetu, u¿yty zostanie 
ernetu z listy priorytetów. 
ne, u¿yty zostanie drugi 
 li¶cie i tak dalej. Aby 
tetów PDI, wybierz kolejno: 
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• Pytaj przed po³±czeniem - Je¶li wybrana zostanie 
opcja Tak, to przy ka¿dej próbie nawi±zania 
po³±czenia z internetem bêdzie wy¶wietlane okno 
dialogowe umo¿liwiaj±ce potwierdzenie po³±czenia 
lub wybranie innego punktu dostêpu do internetu.

• Tryb pracy GPRS - Wybierz opcjê Zawsze tak, aby 
po³±czenie GPRS by³o utrzymywane w trybie 
sygnalizacji i w razie potrzeby by³o szybko 
prze³±czane w tryb pakietowej transmisji danych. 
Je¶li wybrana zosta³a opcja W³±czany w razie 
potrzeby, urz±dzenie korzysta z po³±czeñ GPRS tylko 
wtedy, gdy uruchomiona zostanie aplikacja lub 
wykonana zostanie czynno¶æ, która wymaga tego 
po³±czenia.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku braku zasiêgu dla 
po³±czenia GPRS lub gdy wybrana jest opcja Zawsze 
tak, urz±dzenie bêdzie okresowo próbowa³o 
nawi±zaæ po³±czenie GPRS.

4 Naci¶nij Gotowe.

internetu
Przy nawi±zywaniu po³±czenia
jest monit o wybranie punktu 
ma byæ u¿yty do nawi±zania p
dialogowym Po³±czenie sieciow
dostêpu do internetu i naci¶ni
nawi±zaniem po³±czenia mo¿n
punktów dostêpu do internetu
wy¶wietliæ wszystkie punkty do
Wszystkie sieci. Aby wy¶wietliæ
punkty dostêpu do internetu, 

Na przyk³ad, je¶li w u¿yciu jes
znajd± siê punkty dostêpu do 
GPRS lub GSM.

Porada: Okno dial
jest wy¶wietlane ty
Tak w polu Pytaj pr
ogólnych punktu d
sprawdziæ stan ust
Pulpit → Narzêdzia
Po³±czenia → Konf

Je¶li wybrano Nie w polu Pytaj
ogólnych punktu dostêpu do i
pierwszy punkt dostêpu do int
Je¶li po³±czenie nie jest dostêp
punkt dostêpu do internetu na
sprawdziæ i zmieniæ listê priory
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ne po ustanowieniu po³±czenia 

twierd¼ ustawienia, naciskaj±c 

zamkn±æ okno Panel sterowania.
Copyr

Pulpit → Narzêdzia → Panel sterowania → Po³±czenia → 
Konfiguracja Internetu i na stronie Po³±czenia naci¶nij 
Priorytet. See “Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia z 
internetem” on page 23.

Uaktywnianie trybu Przez IP
 Wybierz kolejno: Pulpit → Narzêdzia → Panel 
sterowania → Po³±czenia → Ustawienia po³±czenia 
przewodowego.

Przed u¿yciem po³±czenia w trybie Przez IP nale¿y 
uaktywniæ po³±czenie przewodowe dla trybu Przez IP.
1 W oknie Przewodowe okre¶l Tryb po³±czenia 

przewodowego. Wybierz Przez IP, aby zawsze u¿ywaæ 
po³±czenia przewodowego dla punktu dostêpu do 
internetu w trybie Przez IP. Je¶li wybrana zostanie 
opcja Po³. przez IP za PC Suite, po³±czenie Nokia PC Suite 

mo¿e zostaæ przerwa
IP.

2 Naci¶nij Gotowe i po
Zapisz.

3 Naci¶nij Wyjd¼, aby 
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Konfigurowanie bezprzewodowej sieci LAN
aby wy¶wietliæ wszystkie 
N, które s± dostêpne, oraz 

 tê opcjê, aby wy¶wietliæ 
 do bezprzewodowych sieci 
stêpne i znajduj± siê w 
rzez nie czêstotliwo¶ci 

opcjê, aby wy¶wietliæ 

 na stronê Ustawienia i 

Okre¶l czêstotliwo¶æ 
h sieci przez urz±dzenie. 
aterii, wybierz Nigdy. Po 
rze wska¼ników zostanie 
zewodowej sieci LAN.
as korzystania z sieci WLAN - 
e poprawiæ wspó³pracê z 
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 Wybierz kolejno: Pulpit → Narzêdzia → Panel 
sterowania → Po³±czenia → Bezprzewodowa sieæ 
LAN.

1 Na stronie Stan mo¿na sprawdziæ stan po³±czenia, 
nazwê sieciow±, bezpieczeñstwo i jako¶æ po³±czenia.

2 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Sieci. W tym 
miejscu wy¶wietlane s± informacje o sieciach, 
punktach dostêpu do bezprzewodowej sieci LAN lub 
sieci ad hoc W polu Ekran wybierz ¿±dany element sieci 
i naci¶nij Poka¿ szczegó³y. Wybierz jedn± spo¶ród 
nastêpuj±cych opcji:

• Sieci - Wybierz tê opcjê, 
bezprzewodowe sieci LA
si³ê sygna³u sieci.

• Punkty dostêpu - Wybierz
wszystkie punkty dostêpu
LAN, które s± obecnie do
zasiêgu, oraz u¿ywane p
radiowe.

• Sieci ad hoc - Wybierz tê 
dostêpne sieci ad hoc.

3 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ
okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:
• Interwa³ skanowania t³a - 

wyszukiwania dostêpnyc
Aby zmniejszyæ zu¿ycie b
znalezieniu sieci w obsza
wy¶wietlona ikona bezpr

• Oszczêdzanie energii podcz
Wy³±czenie tej opcji mo¿
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nia - Okre¶l maksymaln± liczbê 
mki o rozmiarze mniejszym lub 
TS.

 rozmiar pakietu danych, przy 
êpu do bezprzewodowej sieci LAN 
wys³ania przed wys³aniem 

isji - Wskazuje poziom mocy 
czas transmisji danych.

abrycznych, naci¶nij Przywróæ 

y powróciæ do strony Ustawienia. 
rzej¶æ na stronê Zabezpieczenia. 
ietlane s± szczegó³y dotycz±ce 
eñ EAP (ang. extensible 
col, protokó³ uwierzytelniania 
rona zawiera listê 
du³ów EAP u¿ywanych w 
i LAN do przekazywania ¿±dañ 
omiêdzy urz±dzeniami 
unktami dostêpu do 
Copyr

sieci± WLAN, ale powoduje skrócenie czasu pracy 
baterii.

Uwaga: Podczas korzystania z po³±czenia 
g³osowego Bluetooth nie mo¿na posiadaæ 
równoczesnych po³±czeñ bezprzewodowej 
sieci LAN. Dozwolone s± jedynie 
równoczesne transmisje danych.
Uwaga: Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e podczas 
korzystania z po³±czenia ad hoc 
bezprzewodowej sieci LAN nie mo¿na 
posiadaæ równoczesnego po³±czenia 
Bluetooth.

4 Naci¶nij kolejno: Ustawienia zaawansowaneA OK. 
Okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:
• Konfiguracja automatyczna - Wybierz Nie, je¶li chcesz 

rêcznie okre¶liæ ustawienia zaawansowane 
bezprzewodowej sieci LAN. Nie zmieniaj rêcznie 
ustawieñ, je¶li nie wiesz, w jaki sposób dane 
ustawienie wp³ywa na dzia³anie systemu. Je¶li nie s± 
u¿ywane ustawienia automatyczne, wydajno¶æ 
systemu mo¿e siê znacznie zmniejszyæ.

• Kana³ ad hoc - Okre¶l czêstotliwo¶æ radiow±, której 
ma u¿ywaæ konfigurowana sieæ ad hoc. Wybierz 
Automatycznie, aby przydzieliæ dostêpny kana³ 
automatycznie.

• D³ugi limit ponawiania - Okre¶l maksymaln± liczbê 
prób transmisji ramki o rozmiarze wiêkszym ni¿ próg 
RTS (ang. request to send, ¿±danie wysy³ania).

• Krótki limit ponawia
prób transmisji ra
równym progowi R

• Próg RTS - Okre¶la
którym punkt dost
generuje ¿±danie 
pakietu.

• Poziom mocy transm
wykorzystanej pod

Aby u¿yæ ustawieñ f
domy¶lne.

5 Naci¶nij Gotowe, ab
6 Naci¶nij Menu, aby p

W tym miejscu wy¶w
modu³ów zabezpiecz
authentication proto
rozszerzonego). Ta st
zainstalowanych mo
bezprzewodowej siec
dostêpu do portów p
bezprzewodowymi, p
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bezprzewodowych sieci LAN oraz serwerami 
uwierzytelniania.
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7 Wybierz modu³ EAP i naci¶nij Poka¿ szczegó³y. Ka¿dy 
z tych modu³ów mo¿na zmodyfikowaæ razem z 
punktami dostêpu do internetu. See “Modyfikowanie 
ustawieñ modu³u EAP” on page 17.

8 Naci¶nij Zamknij, aby powróciæ do strony 
Zabezpieczenia.

9 Naci¶nij kolejno: Gotowe → Wyjd¼.
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Konfigurowanie wiadomo¶ci tekstowych (SMS)
Aby usun±æ istniej±ce 
acz je i naci¶nij Usuñ.
iadomo¶ci wprowad¼ Nazwê 
r centrum wiadomo¶ci. Aby 
ieniach, nale¿y 
awc±. Po zakoñczeniu 

róciæ do widoku Ustawienia 

omo¶ci tekstowych, nale¿y 
a:
stêpuj±ce opcje:
bierz wiadomo¶æ, która ma 

bierz Tak, je¶li w Rejestrze 
 wysy³anych wiadomo¶ci.

dy wiadomo¶æ tekstowa ma 
aniu opcji Na ¿±danie, 
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 Wybierz kolejno: Pulpit → Narzêdzia → Panel 
sterowania → Wiadomo¶ci → Wiadomo¶æ tekstowa.

Uwaga: Zanim mo¿liwe bêdzie wysy³anie i 
odbierania wiadomo¶ci tekstowych, spe³nione 
musz± zostaæ nastêpuj±ce warunki:

•Telefon musi byæ w³±czony.

•U¿ywana sieæ musi obs³ugiwaæ us³ugê 
wiadomo¶ci tekstowych.

•Us³uga wiadomo¶ci tekstowych musi byæ 
uaktywniona na karcie SIM.

•Musz± byæ okre¶lone ustawienia wiadomo¶ci 
tekstowych.

Aby edytowaæ centra wiadomo¶ci, nale¿y wykonaæ 
nastêpuj±ce polecenia:
1 W widoku Ustawienia wiadomo¶ci tekstowych naci¶nij 

kolejno: Centra wiadomo¶ci → Nowe, aby dodaæ 
nowe centrum wiadomo¶ci lub wybraæ istniej±ce, a 

nastêpnie naci¶nij Edycja. 
centrum wiadomo¶ci, zazn

2 Na stronie Nowe centrum w
centrum wiadomo¶ci i Nume
uzyskaæ informacje o ustaw
skontaktowaæ siê z us³ugod
naci¶nij OK.

3 Naci¶nij Zamknij, aby pow
wiadomo¶ci tekstowych.

Aby edytowaæ ustawienia wiad
wykonaæ nastêpuj±ce poleceni
1 Na stronie Ogólne okre¶l na

• Centrum wiadomo¶ci - Wy
zostaæ dostarczona.

• Raport dostarczenia - Wy
wy¶wietlony ma byæ stan

• Wy¶lij SMS - Wybierz, kie
zostaæ wys³ana. Po wybr
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wybierz wiadomo¶æ w folderze Nadane i naci¶nij 
Wy¶lij, aby wys³aæ wiadomo¶æ.

• Odp. przez to samo centrum - Wybierz Tak, aby 
odpowiedzi odbiorcy by³y przesy³ane za pomoc± 

iadomo¶ci. Nale¿y 
 to mo¿e nie dzia³aæ, je¶li 
ystaj± z us³ug innych 
, aby odpowiedzi odbiorcy 
± centrum wiadomo¶ci 
iu odbiorcy.
powiedzi - Wybierz Tak, aby 
nej wiadomo¶ci do 

 Wybierz po³±czenie 
y³ania wiadomo¶ci 
RS). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e 
ycznie wysy³ane za pomoc± 
st dostêpne, natomiast je¶li 
t dostêpne - u¿ywane jest 

óciæ do widoku Wiadomo¶ci, 
kn±æ okno Panel sterowania.
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• Okres wa¿no¶ci - Wybierz czas przechowywania 
wiadomo¶ci w centrum wiadomo¶ci, gdy odbiorca 
jest niedostêpny.

2 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê £±czenie 
wiadomo¶ci i okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:
• £±czenie wiadomo¶ci - Wybierz Tak, aby wys³aæ do 

innych urz±dzeñ wiadomo¶æ tekstow± d³u¿sz± ni¿ 
160 znaków jako pojedyncz± wiadomo¶æ.

• Potwierdzanie wiadomo¶ci wieloczê¶ciowych - 
Wybierz Tak, aby podczas wysy³ania wiadomo¶ci 
tekstowej d³u¿szej ni¿ 160 znaków wy¶wietlany by³ 
komunikat wymagaj±cy potwierdzenia.

3 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Zaawansowane i 
okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:

tego samego centrum w
zauwa¿yæ, ¿e ustawienie
nadawca i odbiorca korz
operatorów. Wybierz Nie
by³y wysy³ane za pomoc
okre¶lonego w urz±dzen

• Do³±czaj wiadomo¶æ do od
kopiowaæ tekst otrzyma
odpowiedzi.

• Po³±czenie preferowane -
wykorzystywane do wys
tekstowych (GSM lub GP
wiadomo¶ci s± automat
po³±czenia GPRS, je¶li je
po³±czenie GPRS nie jes
po³±czenie GSM.

4 Naci¶nij Gotowe, aby powr
a nastêpnie Wyjd¼, aby zam
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dialnych 

ybierz, jak d³ugo centrum 
dejmowaæ próby wys³ania 
dbiorca wiadomo¶ci bêdzie 

esie wa¿no¶ci, wiadomo¶æ 
z centrum wiadomo¶ci 

aksymalnie jest maksymalnym 
m przez sieæ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
æ oferowana w sieci.

rzej¶æ na stronê Odbieranie i 
opcje:
o¶ci multimedialnych - Wybierz 
acierzystej, je¿eli chcesz 
mo¶ci multimedialne wy³±cznie 
 jest zarejestrowany w sieci 
erz Zawsze w³±czone, je¿eli chcesz 
¶ci multimedialne tak¿e w czasie 
ingu. Wybierz Wy³±czone, je¿eli 
Copyr

Konfigurowanie wiadomo¶ci multime
(MMS)

 Wybierz kolejno: Pulpit → Narzêdzia → Panel 
sterowania → Wiadomo¶ci → Wiadomo¶æ 
multimedialna.

1 Na stronie Wysy³anie okre¶l nastêpuj±ce opcje:
• Dostêp do Internetu - Wybierz po³±czenie z punktem 

dostêpu do internetu, którego chcesz u¿ywaæ do 
wysy³ania wiadomo¶ci.

• Strona domowa - Wprowad¼ adres centrum 
wiadomo¶ci multimedialnych.

• Raport dostarczenia - Wybierz, czy chcesz odebraæ 
powiadomienie, gdy wiadomo¶æ zostanie pomy¶lnie 
dostarczona do odbiorcy. Odebranie raportu 
dostarczenia wiadomo¶ci multimedialnej wys³anej 
na adres e-mail mo¿e byæ niemo¿liwe.

• Godzina wys³ania - Wybierz termin wys³ania 
wiadomo¶ci multimedialnej. Po wybraniu opcji Na 
¿±danie, wybierz wiadomo¶æ w folderze Nadane i 
naci¶nij Wy¶lij, aby wys³aæ wiadomo¶æ.

• Okres wa¿no¶ci - W
wiadomo¶ci ma po
wiadomo¶ci. Je¶li o
niedostêpny w okr
zostanie usuniêta 
multimedialnych. M
czasem dozwolony
funkcja ta musi by

2 Naci¶nij Menu, aby p
okre¶liæ nastêpuj±ce 
• Odbieranie wiadom

W³±czone w sieci m
otrzymywaæ wiado
wtedy, gdy telefon
macierzystej. Wybi
odbieraæ wiadomo
korzystania z roam
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nie chcesz otrzymywaæ wiadomo¶ci 
multimedialnych.

3 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Ogólne i okre¶liæ 
nastêpuj±ce opcje:

erz, czy zdjêcia w 
dialnych maj± byæ wysy³ane 
anym.
óciæ do widoku Wiadomo¶ci, 
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• Odbieranie wiadomo¶ci multimedialnych - Wybierz 
Tak, je¶li chcesz otrzymywaæ wiadomo¶ci 
multimedialne. Odbieranie wiadomo¶ci 
multimedialnych jest domy¶lnie w³±czone. Wybierz 
Odroczone, je¶li chcesz, aby centrum wiadomo¶ci 
multimedialnych zapisywa³o wiadomo¶ci do 
pobrania w pó¼niejszym terminie. Zmieñ to 
ustawienie na Tak, je¶li chcesz pobraæ wiadomo¶ci. 
Wybierz Odrzuæ, je¶li chcesz odrzucaæ wiadomo¶ci 
multimedialne. Centrum wiadomo¶ci 
multimedialnych bêdzie usuwa³o te wiadomo¶ci.

• Odbieranie wiadomo¶ci reklamowych - Wybierz, czy 
chcesz odbieraæ wiadomo¶ci okre¶lone jako 
reklamy.

• Odbieranie wiadomo¶ci anonimowych - Wybierz, czy 
chcesz odbieraæ wiadomo¶ci od nieznanych 
nadawców.

• Kompresuj zdjêcia - Wybi
wiadomo¶ciach multime
w formacie skompresow

4 Naci¶nij Gotowe, aby powr
a nastêpnie Wyjd¼.
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e¶li masz kilka kont e-mail, 
rego chcesz u¿ywaæ jako konta 

rzej¶æ na stronê Serwery i okre¶liæ 

ybierz protokó³ poczty e-mail 
ugodawcê zdalnej skrzynki 
 pamiêtaæ, ¿e ustawienie to 
o raz i nie mo¿na go zmieniæ po 

kniêciu strony ustawieñ zdalnej 
j.
Copyr

Tworzenie konta e-mail
 Wybierz kolejno: Pulpit → Narzêdzia → Panel 
sterowania → Wiadomo¶ci.

1 W widoku Wiadomo¶ci naci¶nij Utwórz now±.
2 Wybierz typ konta i naci¶nij OK.
3 Na stronie Ogólne okre¶l nastêpuj±ce opcje:

• Nazwa konta e-mail - Wprowad¼ opisow± nazwê 
po³±czenia. Nazwa mo¿e siê sk³adaæ z 25 znaków.

• Moja nazwa - Wprowad¼ nazwê.
• Nazwa u¿ytkownika - Wprowad¼ swoj± nazwê 

u¿ytkownika nadan± przez us³ugodawcê.
• Has³o - Wprowad¼ has³o. Je¶li to pole pozostanie 

puste, przy próbach po³±czenia ze zdaln± skrzynk± 
pocztow± bêdzie wy¶wietlany monit o has³o.

• Mój adres e-mail - Wprowad¼ adres e-mail nadany 
przez us³ugodawcê. Adres musi zawieraæ znak @. 
Na ten adres bêd± wysy³ane odpowiedzi na 
wiadomo¶ci e-mail.

• Dostêp do Internetu - Wybierz punkt dostêpu do 
internetu, który ma zostaæ u¿yty.

• Konto domy¶lne - J
wybierz konto, któ
domy¶lnego.

4 Naci¶nij Menu, aby p
nastêpuj±ce opcje:
• Typ konta e-mail - W

zalecany przez us³
pocztowej. Nale¿y
mo¿na wybraæ tylk
zapisaniu lub zam
skrzynki pocztowe
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Porada: POP3 jest jedn± z wersji 
standardowego protoko³u POP (ang. 

• U¿yj uwierzytelniania SMTP - Wybierz, czy serwer 
SMTP (simple mail transfer protocol) wymaga 

 nazwê u¿ytkownika i has³o 

 na stronê Roaming i okre¶liæ 

tycznie - Okre¶l, czy 
cznie prze³±czaæ po³±czenia 
no¶ci z g³ównym punktem 

ci punkt dostêpu i Czwarty 
 inne mo¿liwe opcje 
ybierz punkt dostêpu i 
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Post Office Protocol, protokó³ pocztowy) 
umo¿liwiaj±cego odbieranie 
wiadomo¶ci e-mail ze zdalnego serwera. 
Za pomoc± protoko³u POP3 mo¿na 
sprawdziæ zawarto¶æ zdalnej skrzynki 
pocztowej i pobraæ wiadomo¶æ e-mail. 
IMAP4 jest jedn± z wersji 
standardowego protoko³u IMAP 
(Internet Message Access Protocol), 
który umo¿liwia uzyskanie dostêpu do 
wiadomo¶ci e-mail na serwerze 
zdalnym. Za pomoc± protoko³u IMAP4 
mo¿na wyszukiwaæ, tworzyæ, usuwaæ i 
porz±dkowaæ wiadomo¶ci oraz foldery 
na serwerze.

• Serwer wychodz±cej poczty e-mail - Wprowad¼ adres 
IP lub nazwê hosta wysy³aj±cego wiadomo¶ci e-
mail.

• Serwer poczty przychodz±cej - Wprowad¼ adres IP lub 
nazwê hosta odbieraj±cego wiadomo¶ci e-mail.

uwierzytelniania i wpisz
SMTP.

5 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ
nastêpuj±ce opcje:
• Zmieñ po³±czenie automa

urz±dzenie ma automaty
w przypadku utraty ³±cz
dostêpu do internetu.

• Drugi punkt dostêpu, Trze
punkt dostêpu - Okre¶laj±
dostêpu do internetu. W
naci¶nij Zdefiniuj.
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laæ wiadomo¶ci e-mail 
k³ym formacie internetowym, lub 
wany (HTML), aby móc 
awansowane opcje formatowania 

mail - Wybierz Natychmiast, aby 
¶æ e-mail tak szybko, jak to 

astêp. po³±czenia, aby wys³aæ 
astêpnym pobieraniu wiadomo¶ci 
anie, aby zapisaæ wiadomo¶æ e-
adane, z którego mo¿e zostaæ 

ierz, czy chcesz u¿ywaæ podpisu. 
jej wizytówki, aby u¿yæ wizytówki 

zeniu, lub Mój podpis, aby u¿yæ 
ry mo¿na utworzyæ dla konta 

ytu - Wybierz, czy chcesz 
domienia o otwarciu wiadomo¶ci 

z. odbioru - Wybierz, czy chcesz, 
omo¶ci e-mail otrzymywa³ 
y przeczytasz wiadomo¶æ od 

e-mail - Wybierz, czy chcesz 
 ka¿dej wys³anej przez siebie 
il.
nie przychodz±ce - Wybierz, czy 
odz±ce ma byæ bezpieczne 
SL). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e funkcja 

ana przez us³ugodawcê.
Copyr

6 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Pobieranie i 
okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:
• Pobieraj - Wybierz, czy chcesz pobieraæ jedynie 

informacje z nag³ówka wiadomo¶ci e-mail, takie jak 
nadawca, temat i data, wiadomo¶ci e-mail czy 
wiadomo¶ci e-mail razem z za³±cznikami lub czy 
przed pobieraniem ma zostaæ wy¶wietlone pytanie o 
sposób pobierania.

• Maks. rozmiar e-mail - Okre¶l wielko¶æ wiadomo¶ci 
e-mail pobieranych na urz±dzenie. To ustawianie 
jest niedostêpne, je¶li okre¶lono opcjê Nag³ówki 
poczty (online) w ustawieniu Pobieraj.

• Synchr. e-mail w skrzynce odb. - Wybierz liczbê 
wiadomo¶ci e-mail pobieranych ze zdalnego serwera 
do folderu Odebrane.

• Synchr. e-mail w folderach - Wybierz liczbê 
wiadomo¶ci e-mail pobieranych ze zdalnego serwera 
do w³asnych folderów.

7 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ na stronê Zaawansowane i 
okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:
• Domy¶lny format wiadomo¶ci e-mail - Wybierz, czy 

wiadomo¶ci e-mail maj± byæ wysy³ane jako Zwyk³y 
tekst, Zwyk³y tekst (bez MIME), je¶li system odbieraj±cy 

nie mo¿e wy¶wiet
wysy³anych w zwy
jako Tekst sformato
wykorzystywaæ za
tekstu.

• Wysy³anie poczty e-
wysy³aæ wiadomo
mo¿liwe, Podczas n
wiadomo¶æ przy n
e-mail, lub Na ¿±d
mail w folderze N
wys³ana pó¼niej.

• Dodaj podpis - Wyb
Wybierz U¿ywaj mo
zapisanej w urz±d
pliku podpisu, któ
e-mail.

• Potwierdzanie odcz
otrzymywaæ powia
przez odbiorcê.

• Wysy³anie potwierd
aby nadawca wiad
powiadomienie, gd
niego.

• Kopia na mój adres 
otrzymywaæ kopiê
wiadomo¶ci e-ma

• Bezpieczne po³±cze
po³±czenie przych
(StartTLS lub SSL/T
ta musi byæ oferow
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• Bezpieczne po³±czenie wychodz±ce - Wybierz, czy 
po³±czenie wychodz±ce ma byæ bezpieczne (StartTLS 
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lub SSL/TLS). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e funkcja ta musi 
byæ oferowana przez us³ugodawcê.

• ¦cie¿ka do folderu IMAP4 - Wprowad¼ ¶cie¿kê do 
lokalizacji skrzynki odbiorczej IMAP4 na wypadek, 
gdyby serwer nie móg³ jej otworzyæ automatycznie. 
Zwykle nie ma potrzeby okre¶lania tej ¶cie¿ki.

8 Naci¶nij Gotowe, aby powróciæ do widoku Wiadomo¶ci, 
a nastêpnie Wyjd¼.
Aby przeprowadziæ edycjê istniej±cego konta, zaznacz 
typ konta, które chcesz edytowaæ, i naci¶nij Wybierz.
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owej (us³uga 
Copyr

Konfigurowanie skrzynki poczty g³os
sieciowa)

 Naci¶nij kolejno: Telefon → Poczta g³osowa lub 
naci¶nij przycisk Telefon → Menu → Ustawienia → 
Skrzynki poczty g³osowej.

Przed u¿yciem poczty g³osowej nale¿y spe³niæ nastêpuj±ce 
wymagania:
• Telefon musi byæ w³±czony.
• Nale¿y otrzymaæ numer poczty g³osowej od 

us³ugodawcy.
• Musz± byæ okre¶lone ustawienia poczty g³osowej.

1 W widoku Poczta g³osowa nale¿y okre¶liæ nastêpuj±ce 
opcje:
• Numer - Wprowad¼ numer telefonu skrzynki poczty 

g³osowej. Aby uzyskaæ informacje o tym ustawieniu, 
nale¿y skontaktowaæ siê z us³ugodawc±.

• DTMF - Wprowad¼ sekwencjê d¼wiêków DTMF 
u¿ywanych z poczt± g³osow±. Aby uzyskaæ 
informacje o tym ustawieniu, nale¿y skontaktowaæ 
siê z us³ugodawc±.

2 Naci¶nij OK.
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