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Nokia 9300i
£±czenie siê z publicznymi punktami dostêpu do 
sieci WLAN

Uwagi prawne
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zgody firmy Nokia s± zabronione.
Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 
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w³a¶cicieli.
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prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w 
tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek 
utratê danych lub zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub 
po¶rednie szkody spowodowane w dowolny sposób.
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lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci 
handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez 
przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
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£±czenie siê z publicznymi punktami dostêpu 
do sieci WLAN
Urz±dzenie Nokia 9300i jest wyposa¿one we wbudowan± 
kartê bezprzewodowej sieci LAN (WLAN). Za 
po¶rednictwem po³±czenia WLAN mo¿na uzyskaæ dostêp 
do internetu, firmowej sieci intranet oraz serwera poczty 
e-mail w dowolnym momencie, bez konieczno¶ci 
stosowania po³±czenia kablowego.

W po³±czeniu WLAN do transmisji danych u¿ywane s± fale 
radiowe. Punkty dostêpu do sieci do WLAN ³±cz± sieci 
bezprzewodowe z innymi sieciami bezprzewodowymi oraz 
z systemami po³±czonymi przewodowo.

W wielu miejscach, na przyk³ad na lotniskach, w hotelach, 
restauracjach i centrach handlowych, znajduj± siê 
publiczne punkty dostêpu do sieci WLAN, które s± 
obs³ugiwane przez operatorów sieci oraz us³ugodawców 
internetowych (ISP). Publiczne punkty dostêpu do sieci 
WLAN s± dostêpne dla wszystkich u¿ytkowników, którzy 
maj± urz±dzenia z funkcj± WLAN i którzy wykupili dostêp 
do internetu u operatora sieci lub us³ugodawcy 
internetowego.

Czasowy dostêp do internetu przez publiczne po³±czenia 
WLAN mo¿na zakupiæ na kilka sposobów. Na przyk³ad 
dostêpne mog± byæ nastêpuj±ce opcje:

• Zakup czasowego dostêpu do internetu bezpo¶rednio u 
us³ugodawcy internetowego - ró¿ni us³ugodawcy 
oferuj± opcjê zakupu czasu dostêpu w trybie online. 
Zap³aty mo¿na dokonaæ przy u¿yciu karty kredytowej, 
za¶ u¿ytkownik otrzymuje nazwê i has³o dzia³aj±ce w 
przypadku wszystkich punktów dostêpu do sieci WAN 
nale¿±cych do danego operatora sieci lub us³ugodawcy 
internetowego.

• U¿ycie wstêpnie op³aconych kart (prepaid) - Miejsca, w 
których znajduj± siê publiczne punkty dostêpu do sieci 
WLAN czêsto oferuj± wstêpnie op³acone karty na ró¿ne 
okresy czasu. Karta zawiera nazwê u¿ytkownika oraz 
has³o, a okres jej wa¿no¶ci mo¿e wynosiæ na przyk³ad 
24 godziny lub te¿ mo¿e utraciæ wa¿no¶æ w 6 godzin 
po pierwszym zalogowaniu.

• Korzystanie z po¶rednictwa w³asnego us³ugodawcy - 
Je¶li punkt dostêpu do sieci WLAN w danym miejscu 
jest oferowany przez us³ugodawcê, z którego us³ug 
u¿ytkownik zazwyczaj korzysta, mo¿liwe bêdzie 
wykorzystanie w³asnej nazwy u¿ytkownika oraz has³a. 
Op³aty za czas spêdzony w trybie online zostan± 
do³±czone do otrzymywanej faktury.
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Niektóre punkty dostêpu do sieci WLAN u¿ywaj± 
protoko³u WEP (Wired Equivalent Privacy), aby zapobiec 
korzystaniu z nich bez zezwolenia. Aby móc skorzystaæ z 
takich punktów dostêpu, nale¿y w urz±dzeniu 
wprowadziæ odpowiedni klucz WEP. Wiêcej informacji 
mo¿na znale¼æ w podrêczniku u¿ytkownika urz±dzenia 
Nokia 9300i.

Je¶li nie jest jasne, w jaki sposób mo¿na zakupiæ czas 
dostêpu do internetu lub jak skorzystaæ z okre¶lonego 
publicznego punktu dostêpu do sieci WLAN, nale¿y 
poprosiæ personel o pomoc. Równie¿ od personelu mo¿na 
otrzymaæ klucze WEP, je¶li s± one konieczne.

Uwaga: Je¶li po³±czenie WLAN nie jest 
chronione, przesy³anie przez nie poufnych 
informacji jest obarczone ryzykiem. Nale¿y 
skontaktowaæ siê z operatorem sieci lub 
us³ugodawc± internetowym odpowiedzialnym 
za dane po³±czenie WLAN, aby otrzymaæ 
informacje o zabezpieczeniach po³±czenia.

Aby po³±czyæ siê za po¶rednictwem punktu dostêpu do 
sieci WLAN:
1 Sprawd¼, czy posiadasz prawid³ow± nazwê 

u¿ytkownika i has³o w danej sieci.
2 W³±cz urz±dzenie Nokia 9300i.
3 Naci¶nij Web i wybierz Otwórz Web.
4 Wprowad¼ adres URL strony internetowej, któr± 

chcesz otworzyæ, i naci¶nij Przejd¼ do.
5 Z listy Po³±czenie sieciowe wybierz  WLAN i naci¶nij 

Po³±cz.

6 Z listy WLAN selection wybierz sieæ WLAN i naci¶nij 
Po³±cz.

7 Gdy w przegl±darce zostanie otwarta strona s³u¿±ca do 
uwierzytelniania, wprowad¼ nazwê u¿ytkownika i 
has³o, a nastêpnie naci¶nij OK.
Mo¿na teraz korzystaæ z tego po³±czenia, jak z ka¿dego 
innego. Je¶li wyst±pi± problemy z po³±czeniem WLAN, 
sprawd¼, czy znajdujesz siê w zasiêgu punktu dostêpu.

8 Po zakoñczeniu pracy naci¶nij Wyjd¼, aby zamkn±æ 
po³±czenie i przegl±darkê.
Aby zamkn±æ po³±czenie, ale pozostawiæ otwart± 
przegl±darkê, naci¶nij Menu i wybierz Plik → Roz³±cz.


