
Tento návod obsahuje dodatečné pokyny pro používání počítače. Obsahuje 
příklady, ve kterých se ovládání počítače liší od návodu k obsluze.
Tento počítač je vybaven modemem HSPA, který umožňuje komunikovat za 
použití rádiových frekvencí.
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POZNÁMKA: Tento symbol upozorňuje na praktické informace.
UPOZORNĚNÍ: Tento symbol upozorňuje na situaci, která by mohla vést k 

lehkému nebo středně těžkému zranění.
 

 (Start) - [Všechny programy]:
 Klepněte na tlačítko  (Start), poté klepněte na položku   
 [Všechny programy].

[start] - [Run (Spustit)]: 
 Klepněte na tlačítko [start] a potom na tlačítko [Run (Spustit)].
 V některých případech bude pravděpodobně nutné provést poklepání.

 : Odkaz na stranu v těchto dodatečných pokynech nebo v 
příručce Reference Manual pro počítač.

: Odkaz na elektronické příručky.

 Některé obrázky v tomto návodu se mohou tvarově mírně odlišovat od 
skutečných položek, aby byl popis srozumitelnější.

 Zkratky použité v této příručce viz tabulka na straně 7.

Termíny a symboly používané v tomto návodu

Dodatečné pokyny 
pro modem HSPA  

Osobní počítač
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Popis součástí
Viz návod k obsluze počítače.

Před používáním modemu HSPA vložte kartu SIM do slotu pro kartu SIM.
Viz návod k obsluze počítače.

Vkládání/vyjímání karty SIM

Wireless WAN (HSPA) Software CD-ROM  ............................................................1

Dodávané příslušenství



3

Instalace softwaru

Instalace softwaru
Před používáním modemu HSPA je nezbytné provést následující kroky.

1 <Pouze pro modely řady CF-H1/CF-U1> 
Vypněte počítač a umístěte jej do základny.
<Pouze pro modely řadu CF-C1>
Vypněte počítač a připojte jej k replikátoru portů.

2 <Pouze pro modely řady CF-H1/CF-U1> 
K základně připojte jednotku CD/DVD a externí klávesnici.
<Pouze pro modely řadu CF-19>
Připojte k počítači jednotku CD/DVD.

3 Zapněte počítač a spusťte nástroj Setup Utility stisknutím 
F2 nebo Del když je zobrazena startovací obrazovka 
[Panasonic].
Jestliže se zobrazí pole [Enter Password] zadejte heslo uživatele 
Supervisor.

4 Vyberte nabídku [Advanced] - [Wireless Confi guration] a 
nastavte položku [Wireless WAN] na [Enabled].

5 Uložte nastavení a ukončete nástroj Setup Utility.
6 Přihlaste se do systému Windows s oprávněním správce.

Pokud se zobrazí obrazovka [Found New Hardware Wizard], zavřete ji 
klepnutím na tlačítko [Cancel].

7 Nainstalujte software bezdrátové sítě WAN podle 
následujícího postupu.
A Vložte Wireless WAN (HSPA) Software CD-ROM do jednotky CD/DVD.
B Nainstalujte software bezdrátové sítě WAN podle pokynů na obrazovce. 
Pokud se instalační program nespustí, nainstalujte software bezdrátové 
sítě WAN podle následujícího postupu.

Klepněte na tlačítko  (Start), do pole [Prohledat programy a soubory 
(Search programs and fi les)] zadejte výraz “x:*1\gb2kpack\setup.exe” a 
stiskněte tlačítko Enter .
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Klepněte na tlačítko [start], přejděte na položku [Spustit (Run)], zadejte 
výraz “x:*1\gb2kpack\setup.exe” a klepněte na tlačítko [OK].
*1 “x:” je písmeno jednotky CD/DVD. Změňte toto písmeno podle označení 

jednotky ve vašem vlastním počítači.

Odinstalování softwaru
A  

Klepněte na tlačítko  (Start) - [Ovládací panely (Control Panel)] - 
[Odinstalovat program (Uninstall a program)] - [Wireless WAN Software 
Installer for Gobi 2000], poté software odinstalujte klepnutím na tlačítko 
[Odinstalovat (Uninstall)].

 
 Klepněte na [start] - [Ovládací panely (Control Panel)] - [Přidat nebo odebrat 

programy (Add or Remove Programs)] - [Wireless WAN Software Installer for 
Gobi 2000] a potom klepnutím na [Odebrat (Remove)] odinstalujte software. 
Pokud se zobrazí okno [Průvodce nově rozpoznaným hardwarem (Found New 
Hardware Wizard)], zavřete je klepnutím na tlačítko [Storno (Cancel)].

B Ujistěte se, zda je v okně [Odinstalace byla dokončena (Uninstall Complete)] 
zaškrtnuté políčko [Ano, restartovat počítač nyní (Yes, I want to restart my 
computer now)] a klepněte na tlačítko [Dokončit (Finish)]. 
Počítač bude restartován.

Instalace softwaru



5

Odstraňování problémů

Nelze komunikovat. • <Kromě modely řady CF-H1>
Potvrzuji, že bezdrátový přepínač je v ON.

• Zkontrolujte, zda je položka [Wireless WAN] nastavena 
na [Enabled] v nabídce [Advanced] nástroje Setup 
Utility.

• Použijte nástroj Wireless Switch Utility a ověřte, zda je 
bezdrátová síť WAN zapnutá.

• Ověřte, zda je karta SIM správně vložena.
Pokud po provedení výše uvedených nápravných 
opatření nebyla vytvořena komunikace, zařízení 
bezdrátové sítě WAN pravděpodobně nebylo správně 
rozpoznáno.  Ukončete chod systému Windows a 
restartujte počítač.

<Pokud se funkce 
GPS používá 
u modelu s 
vestavěným 
modemem HSPA>
Výstup dat 
GPS nebude 
k dispozici po 
přechodu počítače 
z 
režimu spánku / 

 z 
pohotovostního nebo 
úsporného režimu.

• Pokud byl počítač uveden do režimu spánku 
 / do pohotovostního nebo úsporného 

režimu  během otevření portu GPS 
v mapovém softwaru, po přechodu počítače do 
normálního provozu nemusí být výstup dat GPS k 
dispozici.  Pokud byl počítač uveden do režimu spánku 

 / do pohotovostního nebo úsporného 
režimu  během otevření portu GPS v 
mapovém softwaru, zavřete port GPS v mapovém 
softwaru a otevřete jej znovu až po přechodu počítače 
do normálního provozu.

Nelze se připojit 
k mobilní 
širokopásmové síti.

Při prvním připojení k mobilní širokopásmové síti 
proveďte následující postup.
A Klepnutím na ikonu  otevřete okno [Csatlakozás 

hálózathoz], vyberte položku [mobil szélessáv 
hálózati], poté klepněte na tlačítko [Připojit].
Zobrazí se hlášení sdělující, že se připojení se 
nezdařilo.

B Klepněte pravým tlačítkem myši na položku [mobil 
szélessáv hálózati], poté vyberte položku [Vlastnosti].

C Zadejte název přístupového bodu, jméno uživatele a 
heslo.

D Zopakujte krok A.
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Datová komunikace HSUPA Kategorie 6, 5,7 Mbps

HSDPA Kategorie 8, 7,2 Mbps

UMTS 3GPP vydání 5
EDGE/
GPRS

MultiSlot třída 10

Další funkce SMS SMS z mobilních telefonů (MO-SMS)
SMS na mobilní telefony (MT-SMS)

FAX Nepodporováno
Hlas Nepodporováno

SIM Podpora SIM 1,8/3V

Technické údaje
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Zkratky

EDGE Enhanced Data rates for Global Evolution (Zvýšené rychlosti přenosu 
dat pro globální evoluci)

GPRS General Packet Radio Service (Obecná paketová rádiová služba)
HSDPA High Speed Downlink Packet Access (Přistup k vysokorychlostnímu 

stahování paketů)
SIM Subscriber Identity Module (Modul identity odběratele)
SMS Short Message Service (Služba krátkých zpráv)
UMTS Universal Mobile Telecommunications System (Univerzální mobilní 

telekomunikační systém)
HSPA High Speed Packet Access (Vysokorychlostní paketový přístup)
HSUPA High Speed Uplink Packet Access (Přístup k vysokorychlostnímu 

odesílání paketů)

Příloha
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