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1. Wprowadzenie

Posluguj±c siê aplikacj± Nokia Internet Modem, mo¿na uzyskaæ dostêp 
do ró¿nych us³ug internetowych, jak równie¿ okre¶liæ ustawienia 
po³±czeñ z internetem. Oprócz samej aplikacji potrzebny jest do tego 
modu³ internetowy CS-10, który nale¿y pod³±czyæ do komputera.

Aplikacja jest instalowana na komputerze przy pierwszym u¿yciu 
urz±dzenia CS-10. Szczegó³owe informacje zawiera podrêcznik Szybki 
start dla urz±dzenia CS-10.

Zapoznaj siê uwa¿nie z niniejsz± instrukcj±. Przeczytaj równie¿ 
podrêcznik Szybki start dla urz±dzenia CS-10 oraz instrukcje obs³ugi 
swojego komputera, systemu operacyjnego i innego oprogramowania 
u¿ywanego z po³±czeniem internetowym ustanowionym za 
po¶rednictwem urz±dzenia CS-10.

Odwied¼ witrynê www.nokia.com/support lub lokaln± witrynê 
internetow± firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowsze wersje instrukcji, 
dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a tak¿e us³ugi zwi±zane 
z posiadanym produktem firmy Nokia.

Przed skorzystaniem z us³ug internetowych opisanych w tej instrukcji 
skontaktuj siê z us³ugodawc±, aby uzyskaæ informacje na temat op³at 
zwi±zanych z transmisj± danych.
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2. Szybki start

■ G³ówny widok
Aby otworzyæ aplikacjê Nokia Internet Modem, pod³±cz urz±dzenie 
CS-10 do portu USB w komputerze lub uruchom aplikacjê w systemie 
operacyjnym w zwyk³y sposób (na przyk³ad w systemie Microsoft 
Windows XP wybierz Start > Programy > Nokia Internet Modem > 
Nokia Internet Modem). Na ekranie pojawi siê g³ówny widok tej 
aplikacji.

W g³ównym widoku pokazana jest moc sygna³u sieci us³ugodawcy 
w bie¿±cej lokalizacji (im wiêcej pasków, tym sygna³ jest mocniejszy), 
nazwa us³ugodawcy, z którego us³ug korzystasz, a tak¿e typ sieci 
komórkowej (taki jak HSDPA). Widok mo¿e zawieraæ równie¿ skróty, 
na przyk³ad do ró¿nych witryn internetowych lub aplikacji.

W g³ównym widoku dostêpne s± nastêpuj±ce funkcje:

• Aby utworzyæ skrót do witryny internetowej, aplikacji lub pliku, 
wybierz Utwórz skrót. Szczegó³y znajdziesz w punkcie „Skróty”, str. 6.

• Aby otworzyæ niniejsz± instrukcjê obs³ugi, wybierz Pomoc. Instrukcja 
zostanie wy¶wietlona w zainstalowanej na komputerze aplikacji do 
odczytu plików PDF.

• Aby zminimalizowaæ aplikacjê do paska zadañ systemu Windows bez 
koñczenia aktywnego po³±czenia, wybierz . Aby otworzyæ okno 
aplikacji, kliknij ikonê aplikacji na pasku zadañ.

• Aby zminimalizowaæ aplikacjê do paska systemowego Windows bez 
koñczenia aktywnego po³±czenia, wybierz X. Aby otworzyæ okno 
aplikacji, kliknij ikonê aplikacji na pasku systemowym i wybierz 
Otwórz .

• Aby skorzystaæ z narzêdzi lub zdefiniowaæ ustawienia, wybierz 
Opcje > Ustawienia.... Szczegó³y znajdziesz w punkcie „Narzêdzia 
i ustawienia”, str. 14.
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3. Skróty

G³ówny widok mo¿e zawieraæ predefiniowane skróty do witryn 
internetowych, aplikacji lub plików. Mo¿esz te¿ tworzyæ w³asne skróty.

■ Skróty predefiniowane
Aby wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci tekstowe lub zarz±dzaæ kontaktami, 
wybierz . Szczegó³y znajdziesz w punkcie „Wiadomo¶ci i kontakty”, 
str. 8.

Aby wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci e-mail przy u¿yciu domy¶lnej 
aplikacji poczty elektronicznej, wybierz . Nawi±zane zostanie 
po³±czenie sieciowe przy u¿yciu domy¶lnego profilu po³±czeñ oraz 
otwarta zostanie aplikacja poczty elektronicznej. Szczegó³y znajdziesz 
w instrukcjach obs³ugi swojej aplikacji poczty elektronicznej.

Aby przegl±daæ strony internetowe przy u¿yciu domy¶lnej przegl±darki 
internetowej, wybierz . Nawi±zane zostanie po³±czenie sieciowe przy 
u¿yciu domy¶lnego profilu po³±czeñ oraz otwarta zostanie przegl±darka. 
Szczegó³y znajdziesz w instrukcjach obs³ugi swojej przegl±darki.

Aby nawi±zaæ po³±czenie z internetem przy u¿yciu domy¶lnego profilu 
po³±czeñ, wybierz . Aby zamkn±æ po³±czenie, wybierz .

Aby uzyskaæ informacje na temat profilów po³±czeñ, patrz „Ustawienia 
po³±czeñ”, str. 15.

■ Tworzenie nowego skrótu
1. W g³ównym widoku wybierz Utwórz skrót lub wybierz Opcje > 

Ustawienia... > Skróty > Dodaj.

2. W polu Nazwa skrótu:  wprowad¼ nazwê skrótu.

3. W polu Typ aplikacji:  wybierz typ aplikacji otwieranej po wybraniu 
tego skrótu:

• Aplikacja lub wiersz poleceñ do uruchomienia — Wybierz tê 
opcjê, aby zdefiniowaæ stronê internetow±, aplikacjê lub plik 
otwierany po wybraniu tego skrótu.
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• Domy¶lna przegl±darka internetowa — Wybierz tê opcjê, je¶li 
wybranie tego skrótu ma otwieraæ domy¶ln± przegl±darkê 
internetow±.

• Domy¶lny system internetowego przesy³ania wiadomo¶ci —
Wybierz tê opcjê, je¶li wybranie tego skrótu ma otwieraæ 

domy¶ln± aplikacjê do przesy³ania wiadomo¶ci.

4. W polu Wpisz nazwê aplikacji, pliku lub ³±cza internetowego: 
wprowad¼ nazwê aplikacji lub pliku b±d¼ adres strony internetowej 
albo wybierz Przegl±daj..., wybierz nazwê pliku, a nastêpnie wybierz 
Otwórz . 

To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy wybrano opcjê Aplikacja lub 
wiersz poleceñ do uruchomienia.

5. W polu Po³±czenie skojarzone wybierz Brak, aby u¿ywaæ skrótu 
z dowolnym profilem po³±czeñ, lub wybierz Po³±cz korzystaj±c 
z profilu:, a nastêpnie wybierz profil, z którym u¿ywany bêdzie skrót.

6. Aby zapisaæ ustawienia, wybierz OK.

■ Importowanie lub eksportowanie skrótu
Aby zaimportowaæ skrót z pliku, w g³ównym widoku wybierz Opcje > 
Ustawienia... > Skróty > Importuj..., wybierz folder, w którym zapisany 
jest plik skrótu, wybierz ten plik i wybierz Otwórz .

Aby wyeksportowaæ skrót do pliku, wybierz Opcje > Ustawienia... > 
Skróty > Eksportuj..., a nastêpnie wybierz folder docelowy. Wprowad¼ 
nazwê pliku i wybierz Zapisz.

■ Edycja lub usuwanie skrótu
Aby zmodyfikowaæ lub usun±æ skrót, w g³ównym widoku wybierz 
Opcje > Ustawienia... > Skróty. Utworzone skróty s± wy¶wietlane 
w postaci listy. Profil po³±czeñ powi±zany ze skrótem jest wy¶wietlany 
w obszarze Po³±czenie.

Aby zmodyfikowaæ skrót, wybierz go, a nastêpnie wybierz Modyfikuj 
i postêpuj zgodnie z opisem w punkcie „Tworzenie nowego skrótu”, str. 6. 

Aby usun±æ jaki¶ skrót, wska¿ go, po czym wybierz Usuñ.
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4. Wiadomo¶ci i kontakty

■ Wiadomo¶ci
Aby wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci tekstowe, w g³ównym widoku 
wybierz  w celu otwarcia folderu Wiadomo¶ci/Kontakty, a nastêpnie 
wybierz Wiadomo¶ci.

Aby mo¿na by³o wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci tekstowe (us³uga 
sieciowa), musisz zdefiniowaæ poprawne ustawienia, je¶li nie s± one 
predefiniowane. Ustawienia te otrzymasz od us³ugodawcy. 
O definiowaniu ustawieñ przeczytasz w punkcie „Ustawienia 
wiadomo¶ci”, str. 12.

Foldery wiadomo¶ci
Urz±dzenie zapisuje odebrane wiadomo¶ci w folderze Skrzynka 
odbiorcza, wys³ane wiadomo¶ci — w folderze Elementy wys³ane, 
a usuniête wiadomo¶ci — w folderze Elementy usuniête. Wiadomo¶ci, 
które nie zosta³y jeszcze wys³ane, s± przenoszone do folderu Skrzynka 
nadawcza.

Aby pobraæ nowe wiadomo¶ci lub wys³aæ wiadomo¶ci zapisane 
w folderze Skrzynka nadawcza, wybierz Wy¶lij/Odbierz.

Aby zmodyfikowaæ i wys³aæ wiadomo¶æ zapisan± w folderze Kopie 
robocze, kliknij dwukrotnie nag³ówek tej wiadomo¶ci. Ewentualnie 
wybierz wiadomo¶æ oraz Akcje > Edytuj SMS.... Postêpuj zgodnie 
z opisem w punkcie „Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci”, str. 9.

Aby wy¶wietliæ wiadomo¶æ zapisan± w folderze Skrzynka odbiorcza, 
Skrzynka nadawcza lub Elementy wys³ane, wybierz odpowiedni folder, 
a nastêpnie kliknij dwukrotnie nag³ówek wiadomo¶ci. Ewentualnie 
wybierz wiadomo¶æ oraz Akcje > Obejrzyj SMS....

Aby przekazaæ lub odpowiedzieæ na wiadomo¶æ zapisan± w folderze 
Skrzynka odbiorcza, wybierz wiadomo¶æ oraz Prze¶lij dalej lub 
Odpowiedz. Postêpuj zgodnie z opisem w punkcie „Pisanie i wysy³anie 
wiadomo¶ci”, str. 9.
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Aby usun±æ wiadomo¶æ, wybierz folder wiadomo¶ci i ¿±dan± 
wiadomo¶æ. Naci¶nij klawisz Delete na klawiaturze komputera. 
Wiadomo¶æ zostanie przeniesiona do folderu Elementy usuniête. Aby 
przywróciæ usuniêt± wiadomo¶æ, wybierz Elementy usuniête i ¿±dan± 
wiadomo¶æ, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Przywróæ.

Aby trwale usun±æ wszystkie wiadomo¶ci zapisane w folderze Elementy 
usuniête, wybierz Elementy usuniête, kliknij prawym przyciskiem myszy 
i wybierz Opró¿nij kosz.

Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci
Urz±dzenie to umo¿liwia wysy³anie wiadomo¶ci tekstowych, w których liczba 
znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomo¶ci. D³u¿sze 
wiadomo¶ci s± wys³ane w postaci kilku nastêpuj±cych po sobie wiadomo¶ci. 
Za ka¿d± z nich us³ugodawca mo¿e naliczyæ odpowiedni± op³atê. Znaki 
akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych jêzyków (np. 
±, ê, æ, ó, ¶, ¿) zajmuj± wiêcej miejsca, ograniczaj±c tym samym liczbê znaków, 
z których mo¿e siê sk³adaæ pojedyncza wiadomo¶æ. 

1. W folderze Wiadomo¶ci wybierz Nowy SMS....

2. W polu Do... wprowad¼ numery telefonów odbiorców. Poszczególne 
numery oddzielaj znakiem ¶rednika (;).

Aby wybraæ zapisanego odbiorcê, wybierz Do..., wybierz spis 
telefonów i folder kontaktów, kontakt na li¶cie Kontakty, Dodaj > 
(w celu dodania kontaktu do listy odbiorców) lub Dodaj wszystkie >> 
(w celu dodania wszystkich wymienionych kontaktów do listy 
odbiorców), a nastêpnie wybierz OK.

Wskazówka: aby wybraæ kilka kontaktów z listy kontaktów, 
podczas wybierania odbiorców naci¶nij i przytrzymaj klawisz 
Ctrl na klawiaturze komputera.

Aby usun±æ kontakty z listy odbiorców, wybierz < Usuñ w celu 
usuniêcia wybranego kontaktu lub << Usuñ wszystko w celu 
usuniêcia wszystkich kontaktów.

3. W polu Tekst: wpisz tre¶æ wiadomo¶ci.
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Do edycji wiadomo¶ci mo¿na u¿ywaæ funkcji dostêpnych w menu 
Edytuj. Opcja Cofnij anuluje ostatnie dzia³anie. Opcja Wybierz 
wszystko zaznacza ca³± wiadomo¶æ.

4. Aby za¿±daæ od sieci potwierdzeñ dorêczenia wys³anych wiadomo¶ci 
(us³uga sieciowa), wybierz Za¿±daj potwierdzenie dostarczenia.

Aby wybraæ sposób obs³ugi wys³anej wiadomo¶ci w urz±dzeniu 
docelowym (je¶li obs³uguje ono to ustawienie), wybierz Klasa: oraz 
¿±dan± opcjê.

Szczegó³y znajdziesz w punkcie „Ustawienia wiadomo¶ci”, str. 12.

5. Aby wys³aæ wiadomo¶æ, wybierz Wy¶lij.

Aby zapisaæ wiadomo¶æ w celu pó¼niejszego jej wys³ania, wybierz 
Zapisz. Wiadomo¶æ zostanie zapisana w folderze Kopie robocze.

■ Kontakty
Aby zarz±dzaæ kontaktami zapisanymi na karcie SIM, w urz±dzeniu 
CS-10 lub w zewnêtrznym spisie telefonów wybranym w ustawieniach 
kontaktów, w g³ównym widoku wybierz  w celu otwarcia folderu 
Wiadomo¶ci/Kontakty, a nastêpnie wybierz Kontakty.

Kontakty zapisane na karcie SIM s± wy¶wietlane w folderze Karta SIM, 
a kontakty zapisane w urz±dzeniu CS-10 s± wy¶wietlane w folderze 
Pamiêæ modemu USB. Kontakty zapisane w zewnêtrznym spisie 
telefonów s± wy¶wietlane w odpowiadaj±cym mu folderze.

Synchronizowanie kontaktów
Aby zsynchronizowaæ kontakty miêdzy folderami kontaktów, w folderze 
Kontakty wybierz Aktualizuj. Po przeprowadzeniu synchronizacji 
w folderach widoczne bêd± te same kontakty.

Aby wybraæ metodê synchronizacji, patrz „Ustawienia kontaktów”, 
str. 12.
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Zarz±dzanie kontaktami
Aby dodaæ nowy kontakt, w folderze Kontakty wybierz ¿±dany folder 
kontaktów oraz U¿ytkownik.... Wprowad¼ opis oraz numer telefonu 
kontaktu i wybierz OK.

Aby zmodyfikowaæ kontakt, wska¿ go i wybierz Modyfikuj.

Aby usun±æ kontakt, wska¿ go i wybierz Usuñ. Kontakt zostanie 
przeniesiony do folderu Elementy usuniête.

Aby przywróciæ usuniêty kontakt, wybierz Elementy usuniête 
i przeci±gnij kontakt do wybranego folderu.

Aby skopiowaæ kontakt, wybierz ten kontakt, wybierz Edytuj > Kopiuj, 
wybierz folder docelowy, a nastêpnie wybierz Edytuj > Wklej.

Aby przekonwertowaæ numer telefonu kontaktu do formatu 
miêdzynarodowego, wybierz kontakt oraz Akcje > Umiêdzynarodów 
numery..., wybierz kraj dla okre¶lenia w³a¶ciwego kodu kraju, 
a nastêpnie wybierz Umiêdzynarodowienie. Po³±czenie z numerem 
mo¿na nawi±zaæ bez dodawania przed nim miêdzynarodowego kodu 
dostêpu oraz kodu kraju.

Aby wys³aæ wiadomo¶æ tekstow± do kontaktu, wybierz ten kontakt oraz 
Wy¶lij SMS. Aby wybraæ kilka kontaktów, podczas ich wybierania 
naci¶nij i przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze komputera. Postêpuj 
zgodnie z opisem w punkcie „Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci”, str. 9.

Aby wys³aæ numer telefonu kontaktu w wiadomo¶ci tekstowej, wybierz 
ten kontakt oraz Akcje > Wy¶lij numer w wiadomo¶ci SMS....

Aby z folderu kontaktów usun±æ kontakty o takiej samej nazwie i z takim 
samym numerem telefonu, wybierz folder kontaktów oraz Akcje > Usuñ 
duplikaty.... Postêpuj zgodnie z wy¶wietlanymi instrukcjami.

Importowanie i eksportowanie kontaktów
Aby zaimportowaæ kontakty z pliku, w folderze Kontakty wybierz folder 
kontaktów, do którego maj± zostaæ dodane kontakty, a nastêpnie 
wybierz Plik > Importuj kontakty.... Wybierz folder, w którym zapisany 
jest plik kontaktów, wybierz ten plik oraz Otwórz.
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Aby wyeksportowaæ kontakty do pliku, w folderze Kontakty wybierz 
folder kontaktów zawieraj±cy ¿±dane kontakty, a nastêpnie wybierz 
Plik > Eksportujê kontakty.... Wybierz folder docelowy, wprowad¼ nazwê 
pliku i wybierz Zapisz.

■ Ustawienia wiadomo¶ci i kontaktów
Aby zdefiniowaæ ustawienia wiadomo¶ci i kontaktów, w g³ównym 
widoku wybierz  oraz Narzêdzia > Ustawienia... > Wiadomo¶ci/
Kontakty.

Ustawienia kontaktów
Aby okre¶liæ ustawienia kontaktów, wybierz Kontakty.

Aby wybraæ zewnêtrzny spis telefonów, z którego chcesz korzystaæ, 
wybierz z listy ¿±dan± opcjê. W przypadku wybrania opcji Brak 
w folderze Wiadomo¶ci/Kontakty nie bêdzie dostêpu do ¿adnego 
zewnêtrznego spisu telefonów.

Aby wybraæ sposób synchronizowania kontaktów miêdzy urz±dzeniem 
CS-10 i kart± SIM, w folderze Synchronizacja wybierz ¿±dan± opcjê. 
Wybranie opcji Automatycznie powoduje, ¿e urz±dzenie CS-10 
automatycznie synchronizuje kontakty po wybraniu opcji Kontakty 
w folderze Wiadomo¶ci/Kontakty. Wybranie opcji Pytaj U¿ytkownika 
powoduje, ¿e urz±dzenie wy¶wietla pytanie o chêæ zsynchronizowania 
kontaktów. Wybranie opcji Rêcznie powoduje, ¿e zsynchronizowanie 
kontaktów wymaga wybrania opcji Aktualizuj w folderze Wiadomo¶ci/
Kontakty. Patrz równie¿ „Synchronizowanie kontaktów”, str. 10.

Ustawienia wiadomo¶ci
Aby okre¶liæ ustawienia wiadomo¶ci, wybierz Wiadomo¶ci.

Aby domy¶lnie ¿±daæ od sieci potwierdzeñ dorêczenia wys³anych 
wiadomo¶ci tekstowych (us³uga sieciowa), w folderze Krótkie 
wiadomo¶ci tekstowe (SMS) zaznacz pole wyboru Za¿±daj 
potwierdzenie dostarczenia.

Aby wybraæ sposób obs³ugi wysy³anych wiadomo¶ci w urz±dzeniach 
docelowych (je¶li obs³uguj± one to ustawienie), w folderze Krótkie 
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wiadomo¶ci tekstowe (SMS) wybierz Klasa: oraz ¿±dan± opcjê. 
Po wybraniu opcji [0] Ekran wys³ana wiadomo¶æ jest wy¶wietlana 
w urz±dzeniu docelowym, ale nie jest w nim zapisywana. Po wybraniu 
opcji [1] Pamiêæ urz±dzenia wiadomo¶æ jest zapisywana w urz±dzeniu 
docelowym. Po wybraniu opcji [2] Karta SIM wiadomo¶æ jest zapisywana 
na karcie SIM urz±dzenia docelowego. Po wybraniu opcji [3] Domy¶lne 
wiadomo¶æ jest zapisywana w domy¶lnym po³o¿eniu zdefiniowanym 
w urz±dzeniu docelowym. Wybranie opcji ̄ adna z kategorii powoduje, 
¿e urz±dzenie CS-10 nie u¿ywa przy wysy³aniu wiadomo¶ci tekstowych 
¿adnej klasy us³ugi.

Aby okre¶liæ czas, przez jaki centrum wiadomo¶ci próbuje ponownie 
dorêczyæ wiadomo¶æ, je¶li nie powiedzie siê pierwsza próba (us³uga 
sieciowa), w folderze Krótkie wiadomo¶ci tekstowe (SMS) wybierz Okres 
wa¿no¶ci: oraz ¿±dan± opcjê. Je¶li w okre¶lonym czasie wiadomo¶æ nie 
zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usuniêta z centrum 
wiadomo¶ci.

Aby wprowadziæ numer telefonu centrum wiadomo¶ci u¿ywanego 
do dostarczania wysy³anych wiadomo¶ci tekstowych, wybierz Centrum 
pomocy technicznej i wprowad¼ numer telefonu otrzymany od 
us³ugodawcy. Domy¶lnie urz±dzenie CS-10 korzysta z centrum 
wiadomo¶ci us³ugodawcy, którego profil po³±czeñ jest stosowany dla 
danego po³±czenia.
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5. Narzêdzia i ustawienia

■ Narzêdzia
Aby korzystaæ z ró¿nych narzêdzi, w g³ównym widoku wybierz Opcje.

Aby nawi±zaæ po³±czenie z internetem, wybierz Po³±czenia (Dial-Up), 
a nastêpnie profil po³±czeñ, który ma byæ u¿ywany.

Aby zmieniæ us³ugodawcê dla po³±czenia, wybierz Wybór operatora... > 
Wybór rêczny oraz wybranego dostawcê. Wybieraæ mo¿na tylko tych 
dostawców, których status to W³±czone. Aby umo¿liwiæ automatyczny 
wybór dostawcy przez urz±dzenie CS-10, wybierz Wybór automatyczny. 
Aby wróciæ do g³ównego widoku, wybierz Wybierz.

Aby wybraæ typ sieci u¿ywanej przez urz±dzenie dla po³±czenia, wybierz 
Wybór typu sieci oraz typ sieci. Po wybraniu opcji Wybór automatyczny 
(Najpierw WCDMA) urz±dzenie CS-10 próbuje najpierw u¿yæ sieci 
UMTS, a je¶li to siê nie powiedzie — sieci GSM. Po wybraniu opcji Tylko 
WCDMA lub Tylko GSM urz±dzenie CS-10 podejmuje próby u¿ycia 
wy³±cznie sieci danego typu. Po wybraniu opcji Najpierw GSM 
urz±dzenie CS-10 próbuje w pierwszej kolejno¶ci u¿yæ sieci GSM.

Aby wy¶wietliæ informacje o wcze¶niejszych po³±czeniach, wybierz 
Historia po³±czeñ.... Dostêpne informacje to nazwa us³ugodawcy, data 
i czas trwania po³±czenia, ³±czna ilo¶æ danych wys³anych i odebranych 
w ramach tej sesji, ilo¶æ wys³anych i odebranych danych, ¶rednia 
szybko¶æ transmisji danych odebranych (Przeciêtna prêdko¶æ odbioru) 
i wys³anych (Przeciêtna prêdko¶æ wysy³ania), a tak¿e maksymalna 
szybko¶æ transmisji odebranych i wys³anych danych. Aby usun±æ 
wybrany wiersz, wybierz Usuñ. Aby usun±æ ca³± historiê, wybierz 
Wyczy¶æ. Aby zapisaæ historiê w pliku na komputerze, wybierz 
Eksportuj....

Aby wy¶wietliæ informacje o aplikacji, wybierz O produkcie....

■ Ustawienia ogólne
Aby okre¶liæ ustawienia ogólne, w g³ównym widoku wybierz Opcje > 
Ustawienia... > Ogólne.
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Aby ustawiæ aplikacjê na jej automatyczne uruchamianie po 
zalogowaniu siê w systemie operacyjnym, zaznacz odpowiednie pole 
wyboru. Je¶li to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, to aby skorzystaæ 
z aplikacji, trzeba otworzyæ j± rêcznie w systemie operacyjnym.

Aby zmieniæ jêzyk aplikacji Nokia Internet Modem, wybierz Jêzyk oraz 
¿±dany jêzyk.

Aby okre¶liæ dzia³anie wykonywane po pod³±czeniu urz±dzenia CS-10 do 
komputera, wybierz Nic, je¶li ¿adne dzia³anie nie ma byæ wykonywane, 
Eksploruj urz±dzenie (kontakty, wiadomo¶ci tekstowe) w celu otwarcia 
folderu Wiadomo¶ci/Kontakty lub Po³±cz z Internetem w celu 
nawi±zania po³±czenia z internetem przy u¿yciu domy¶lnego profilu 
po³±czeñ. Aby aplikacja wy¶wietla³a pytanie o ¿±dane dzia³anie, wybierz 
Zawsze pytaj.

■ Ustawienia po³±czeñ
Urz±dzenie CS-10 ma predefiniowane ustawienia kilku us³ugodawców. 
Ustawienia te s± zgrupowane w profilach po³±czeñ.

Je¶li urz±dzenie CS-10 nie mo¿e wykryæ us³ugodawcy, z którego us³ug 
korzystasz, lub po³±czenie nie dzia³a prawid³owo w sieci wybranego 
dostawcy, mo¿esz zmodyfikowaæ predefiniowany profil po³±czeñ lub 
utworzyæ nowy.

Zarz±dzanie profilami po³±czeñ
Aby zarz±dzaæ profilami po³±czeñ, w g³ównym widoku wybierz Opcje > 
Ustawienia... > Po³±czenia (Dial-Up). Dostêpne profile zostan± 
wy¶wietlone w postaci listy. Wykonaj jedn± z nastêpuj±cych czynno¶ci:

• Aby ustawiæ profil jako domy¶lny, wybierz ten profil oraz Domy¶lne.

• Aby skopiowaæ i zmodyfikowaæ profil predefiniowany (oznaczony 
k³ódk±), wybierz ten profil oraz Kopiuj i modyfikuj. Zdefiniuj 
wymagane ustawienia. Szczegó³y znajdziesz w punkcie „Tworzenie 
nowego profilu po³±czeñ”, str. 16.

• Aby zmodyfikowaæ utworzony przez siebie profil, wybierz ten profil 
oraz Modyfikuj.
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• Aby usun±æ utworzony przez siebie profil, wybierz ten profil oraz 
Usuñ. Profili predefiniowanych nie mo¿na usuwaæ.

• Aby wyeksportowaæ lub zaimportowaæ profil, wybierz Pliki oraz 
¿±dan± opcjê.

• Aby dodaæ predefiniowany profil do listy profilów, wybierz Nowy > 
Skorzystaj ze wstêpnie zdefiniowanego po³±czenia. > Dalej >, 
wybierz kraj us³ugodawcy oraz operatora (us³ugodawcê). W polu 
Wybierz po¿±dane profile: wybierz predefiniowany profil 
us³ugodawcy. Aby zapisaæ ustawienia, wybierz Zakoñcz.

• Aby skopiowaæ i zmodyfikowaæ predefiniowany profil, wybierz 
Nowy > Skopiuj i zmodyfikuj wstêpnie zdefiniowane po³±czenie. > 
Dalej >. Wybierz ¿±dane opcje oraz Dalej >. Skonfiguruj wymagane 
ustawienia. Szczegó³y znajdziesz w punkcie „Tworzenie nowego 
profilu po³±czeñ”, str. 16.

Tworzenie nowego profilu po³±czeñ
Aby utworzyæ nowy profil po³±czeñ, w g³ównym widoku wybierz Opcje > 
Ustawienia... > Po³±czenia (Dial-Up) > Nowy > Utwórz nowe 
po³±czenie., a nastêpnie wybierz ¿±dany typ sieci (je¶li us³ugodawca 
oferuje kilka typów). Wybierz Dalej > i okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:

• W polu Podaj nazwê dla tego po³±czenia:  wprowad¼ nazwê profilu. 
W polu Nazwa punktu dostêpowego (APN) wprowad¼ nazwê 
otrzyman± od us³ugodawcy. W polu Logowanie wprowad¼ nazwê 
u¿ytkownika, has³o i domenê uzyskane od us³ugodawcy.

• Aby zdefiniowaæ serwer nazw domen (DNS) i serwery proxy, wybierz 
DNS/Proxy. 

Aby ustawiæ urz±dzenie do automatycznego pobierania adresu 
serwera DNS, wybierz Automatycznie pobierz adres serwera DNS.. 

Aby u¿yæ adresu konkretnego serwera, wybierz Korzystaj 
z nastêpuj±cego adresu serwera DNS:  i wprowad¼ adres IP 
podstawowego oraz (opcjonalnie) dodatkowego serwera DNS. 

Aby u¿yæ serwera proxy HTTP, wybierz Korzystaj z HTTP proxy. 
i wprowad¼ jego adres IP oraz numer portu.

Aby zapisaæ profil, wybierz Zakoñcz.
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■ Ustawienia kodu PIN
Kody PIN (Personal Identification Number) i UPIN (Universal Personal 
Identification Number), zawieraj±ce od 4 do 8 cyfr, uniemo¿liwiaj± 
osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Kod (U)PIN jest zwykle 
dostarczany wraz z kart± SIM.

Aby zdefiniowaæ ustawienia kodu PIN, w g³ównym widoku wybierz 
Opcje > Ustawienia... i nazwê urz±dzenia.

Aby zmieniæ kod (U)PIN swojej karty SIM, wybierz Zmieñ kod PIN. W polu 
Poprzedni kod PIN: wprowad¼ aktualny kod. W polach Nowy kod PIN:  
i Potwierd¼ nowy kod PIN:  wprowad¼ nowy kod.

Aby ustawiæ urz±dzenie CS-10 tak, aby ¿±da³o podania kodu (U)PIN po 
ka¿dym pod³±czeniu go do komputera, wybierz W³±cz/wy³±cz kod PIN > 
W³±czone.

■ Inne ustawienia
Aby zarz±dzaæ utworzonymi przez siebie skrótami, w g³ównym widoku 
wybierz Opcje > Ustawienia... > Skróty. Szczegó³y znajdziesz w punkcie 
„Skróty”, str. 6.

Aby okre¶liæ ustawienia dla folderu Wiadomo¶ci/Kontakty, w g³ównym 
widoku wybierz Opcje > Ustawienia... > Wiadomo¶ci/Kontakty. 
Szczegó³y znajdziesz w punkcie „Ustawienia wiadomo¶ci i kontaktów”, 
str. 12.

Aby zmieniæ nazwê urz±dzenia CS-10 widoczn± w aplikacji Nokia 
Internet Modem, w g³ównym widoku wybierz Opcje > Ustawienia..., 
wybierz nazwê urz±dzenia oraz Ustawienia urz±dzenia.. Wprowad¼ 
nazwê, która ma byæ wy¶wietlana dla urz±dzenia.


