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Indítsa el a számítógépét!

Vegye le a web’n’walk Stick kupakját!

Telepítés



Helyezze be a SIM kártyát a web’n’walk Stick eszközbe,
a képen látható módon!
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Csatlakoztassa a web’n’walk Stick USB-csatlakozóját
egy szabad USB-aljzatba (vagy asztali használat esetén  
használjon hosszabbítót)!



Megkezdôdhet a telepítés. Windows operációs rendszer esetében az alábbi párbeszédablak 
jelenik meg. Mac OS esetében ugorjon a 24. oldalra!

 Válassza ki a kívánt nyelvet, és kattintson az “Install” (Telepít) gombra!
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   Várjon, amíg befejezôdik a telepítés, és megjelenik az alábbi 
ablak! Kattintson a “Finish” (Befejez) gombra!

  Eközben a képernyô alján különféle üzenetek jelennek meg, 
amelyek az USB-adateszköz telepítésének folyamatát jelzik. 
Várjon, amíg az alábbi üzenet jelzi, hogy a telepítés folyamata 
befejezôdött! 



A web’n’walk Manager futtatása
  
   Ezentúl a web’n’walk adateszköz csatlakoztatását követôen 

megjelenik a web’n’walk Manager ikonja a tálcán.

 A web’n’walk Manager most készen áll a csatlakozásra. Ne feledje, hogy a szoftveren kívül 
az USB-adateszköznek is készen kell állnia. Pl. nem tudja az eszközt használni, amíg nincsen 
regisztrálva a hálózaton, vagy ha még nem gépelte be a PIN kódot.

A PIN kód begépelése

  Az USB-adateszköze SIM kártyával mûködik. Ha nincsen 
belehelyezve SIM kártya, arról tájékoztatja Önt a web’n’walk 
Manager.
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Ha a SIM kártyán engedélyezte a PIN kódot, a program 
automatikusan kéri a kód begépelését (addig nem tudja 
adateszközét használni, amíg be nem gépelte a PIN kódot). 
Ez minden alkalommal megtörténik, amikor az USB-aljzatba 
csatlakoztatja az eszközt.

A begépelt karakterek helyett pontok jelennek meg a  
párbeszédablakban. Ha helytelen PIN kódot gépel be,  
a web’n’walk Manager ismételt begépelést kér, feltüntetve  
a hátralevô engedélyezett próbálkozások számát. Ha három-
szor helytelenül gépeli be a PIN kódot, a SIM kártya lezáródik. 
Ilyen esetben a web’n’walk Manager a PUK kódot kéri.



Az állapot ellenôrzése

   Az eszköz a PIN kód begépelését követôen (vagy ha letiltotta 
a PIN kódot, azonnal) keresni kezdi a hálózatot. Ha ellenôrizni 
kívánja az állapotot, húzza az egérmutatót a web’n’walk Mana-
ger ikonjára, hogy gyors állapotjelentést kapjon: megjelenik a 
hálózat neve, az alkalmazott technológia és a jelminôség:
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Ha nyitva van a web’n’walk Manager, a jobb alsó sarokban 
azonnal látható a jelerôsség. Ha pontosabb adat szükséges a 
jelerôsségrôl (pl. vételi határövezetekben esetleg meg kívánja 
határozni azt a helyet, ahol a legjobb a vétel), kattintson két-
szer a jelerôsség kijelzôre annak nagyított nézetéhez. 

A jelerôsség melletti felirat azt mutatja, hogy milyen típusú 
a lefedettség: pl. UMTS. A kapcsolat létesítését követôen a 
felirat HSDPA-t mutat (ha HSDPA kapcsolatot létesített).



Home zone kijelzés

  Ha a Home zone-jában tartózkodik, az megjelenik a tálcán.

 

A web’n’walk Manager bezárása
  Ha az          -re kattint, vagy ha a jobb egérgombot megnyomva 

a “Close” (Bezár) parancsot választja, azzal nem lép ki az 
alkalmazásból, az tovább fut a háttérben. Ez a viselkedés 
hasonló olyan más Windows alkalmazásokéhoz, mint pl. az 
MSN Messenger. Az alkalmazás bezárásához kattintson a 
jobb egérgombbal az ablak fejlécsorára, és válassza az “Exit” 
(Kilép) parancsot!
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Csatlakozás az internethez

  Internetkapcsolat létesítéséhez egyszerûen kattintson a 
web’n’walk  Manager ikonjára a tálcán (lásd képernyôfotó)! 
A legördülô menübôl válassza a “Connect” (Csatlakozás) 
parancsot az internetkapcsolat megkezdéséhez!

 

  Amennyiben nem történt meg a szoftver konfigurálása, az inter-
netkapcsolat létesítése sikertelen lesz. Ilyen esetben olvassa el 
a jelen használati útmutató “A programbeállítások megváltozta-
tása” c. részét!



A kapcsolat bontása
 
  A kapcsolat bontásához kattintson a tálcára, és a legördülô 

menübôl válassza a “Disconnect” (Szétkapcsol) parancsot!
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A programbeállítások megváltoztatása

Habár a web’n’walk Manager egyszerû és lényegre törô szoftver, vannak olyan elemei, 
amelyeket legalább egyszer konfigurálni szükséges (vagy elôre konfigurálja a T-Mobile, vagy 
manuálisan a felhasználó). 
A beállítások megváltoztatásához indítsa el a web’n’walk Manager kezdôablakát! Ehhez 
kattintson kétszer a tálcán lévô ikonra, vagy az ikon menüjébôl válassza az “Open web’n’walk 
Manager” parancsot!

  Kattintson a “Show settings” parancsra a konfigurációs opciók 
megjelenítéséhez!
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A technológia kiválasztása
Az esetek többségében hagyja, hogy az adateszköze válassza ki az alkalmazandó technológi-
át! Elôfordulhat, hogy a helyi körülmények miatt nehéz az internetre kapcsolódni, és az “UMTS 
Preferred” alapbeállítás esetleg nem ad optimális teljesítményt. 
Ilyen esetekben azzal próbálkozhat, hogy az adatkapcsolatot átállítja az “UMTS Only” vagy a 
“GPRS Only” paranccsal. A helyi körülmények megváltozása esetén ne feledje visszakapcsolni 
az “UMTS Preferred” beállítást!

A PIN kód engedélyezése/letiltása
Az “Enabled” ill. “Disabled” parancsra kattintva engedélyezheti ill., letilthatja a SIM kártyája PIN 
kódját. Biztonsági okok miatt elôször meg kell adnia a PIN kódját, és csak azt követôen tilthatja 
azt le. Ha engedélyezi a PIN kódot, azt be is kell gépelnie!

APN
A hozzáférési pont neve (APN) határozza meg az internethez való csatlakozás útvonalát. 
A legtöbb felhasználónak soha nem kell megváltoztatnia ezt a beállítást. Miután manuálisan 
begépelte az APN-t, rögzítse a beállítást a „Save” (Ment) gomb megnyomásával. A “Save” 
gomb mellett megjelenô “Automatic” gombra kattintva a szoftver megpróbálja “kitalálni” a SIM 
kártyája alapján a szükséges APN-t. A T-Mobile magyarországi beállításai: APN=internet,
a “Username” (Felhasználónév) és „Password” (Jelszó) mezôket üresen kell hagyni.
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   Az SMS-központ használatához kattintson a “More” 
(Tovább) gombra, és válassza az “SMS Centre” 
(SMS-központ) parancsot!

Az SMS-központ használata



  A bal oldalon láthatja a különbözô mappákat: “Inbox” 
(Bejövô), “Sent” (Elküldött) és “Unsent” (Elküldendô) 
(ez utóbbi az SMS-piszkozatokat tartalmazza).

 

   
Kattintson bármelyik mappára, ha meg kívánja tekinteni azok 
tartalmát! Üzenet olvasásához kattintson az üzenetre a “Sen-
der” (Feladó) vagy “Date” (Dátum) oszlopban! A kiválasztott 
üzenet szövege a jobb oldali szürke négyzetben jelenik meg. 
Az olvasatlan üzenetek pirossal szedve jelennek meg.

  Válaszüzenet vagy üzenettovábbítás esetében válassza ki a 
fentiek szerint az üzenetet, és kattintson a megfelelô gombra! 
Új párbeszédablak nyílik, amely a válasz számát ill. a “to be 
forwarded” (továbbítandó) szöveget tartalmazza.
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Új üzenetek
  Új üzenet írásához kattintson a “New” (Új) gombra! Kinyílik a 

“New SMS Message” (Új SMS-üzenet) ablak, és megkezdheti 
az üzenete begépelését (max. 160 karakter). Az üzenet elkül-
déséhez gépelje be a címzett telefonszámát, és kattintson a 
“Send” (Küld) gombra! Ha késôbb kívánja üzenetét elküldeni, 
kattintson a “Save” (Ment) gombra, így üzenete automatikusan 
az Elküldendô üzenetek mappába kerül, késôbbi felhasználás 
céljára.



Üzenetek törlése

  Üzenet törléséhez válassza a “Delete” 
(Töröl) gombot és kattintson rá!

Diagnosztika
   Alapvetô diagnosztikai adatokat kaphat hibakeresés és 

megállapítás cél    jára, ha az “ More” (Tovább) gombra kattintva 
a “Diagnostics” opciót választja.
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A web’n’walk Stick eszközt számítógépéhez csatlakoztatta, a Web’nwalk Manager.pkg fájl 
jelenik meg. Másolja ezt a fájlt az Asztalra vagy a merevlemezre. Az alkalmazást szükség esetén 
újratelepítheti. Ezt követôen futtassa a fájlt, és megkezdôdik a telepítés.

  Ha megjelenik az alábbi képernyô, kattintson a “Continue” 
(Folytatás) gombra!

A web’n’walk Manager használata 
Mac operációs rendszeren
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Az „Agree” (Elfogadás) gombra kattintva el kell fogadnia a 
licencszerzôdést.



Válassza ki a web’n’walk Manager telepítési helyét, és erôsítse 
meg a “Continue” (Folytatás) gombra kattintva!

 



26|27

Mivel meghajtóprogramok telepítésére kerül sor, a hitelesítés-
hez adminisztrátori jogosultságokkal kell rendelkeznie. Írja be 
felhasználónevét és jelszavát, majd menjen tovább!

Várjon, amíg megjelenik a “Successful installation” (Sikeres 
telepítés) ablak!

Megjegyzés: Ha a jelenlegi programfolyamat során már 
“hitelesített” – pl. azért, mert valami mást telepített –, nem 
feltétlenül jelenik meg újra a fenti ablak.



A web’n’walk Manager futtatása Mac OS esetében
Ugorjon az “Application” (Alkalmazás) mappára, és futtassa (dupla kattintás) a web’n’walk 
Manager programot! A web’n’walk Manager most készen áll a csatlakozásra. Ne feledje, hogy 
a szoftveren kívül a web’n’walk Stick eszköznek is készen kell állnia! Pl. az eszköz mindaddig 
nem használható, amíg nem regisztráltatta a hálózaton, ill., ha még nem gépelte be a PIN 
kódot.

A PIN kód begépelése

  Ha engedélyezte a SIM kártyáján lévô PIN kódot, a program 
automatikusan kéri annak begépelését. A PIN kód engedélye-
zése esetében csak akkor tudja használni adateszközét, ha 
begépelte e PIN kódot. Ez az eszköz minden egyes csatlakoz-
tatásakor megtörténik.
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Az állapot ellenôrzése
Az eszköz a PIN kód begépelését követôen (vagy ha letiltotta a PIN kódot, azonnal) keresni 
kezdi a hálózatot, és a “Searching for network” (Hálózat keresése) üzenet jelenik meg. Mihelyt 
megtalálta a hálózatot és regisztrált, megjelenik a szolgáltató neve.

A web’n’walk Manager bezárása Mac OS esetében
A web’n’walk Manager menüjébôl válassza ki a “Quit” (Kilép) parancsot, vagy egyszerûen 
kattintson a XQ-re!



Az internetes csatlakozás beállítása

A “Connect” (Csatlakozás) gombra kattintva létrejön a kapcsolat.  
Ha egy hálózatban regisztrált, de nem csatlakozott az internetre, csak a hálózat neve jelenik 
meg a bal oldalon. Ha csatlakozott, a profillal való kapcsolat idôtartama és a csatlakozás al-
kalmával generált addigi forgalom jelenik meg a bal oldalon. Jobb oldalon látható a “Connect” 
gomb, valamint a jelerôsség (ha regisztrált egy hálózatba).
Mivel a web’n’walk Manager számos esetben elôre konfigurált a mobilszolgáltató számára, a 
beállítások gyakran már megvannak.
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A 3G-/EDGE-/GPRS-kapcsolat konfigurálása

3G-/EDGE-/GPRS-kapcsolattal csatlakozhat az internethez.
1.  A 3G-/EDGE-/GPRS-kapcsolat konfigurálás  ához ugorjon a “Preferences” (Beállítások)  

pár beszédablakra! A “Preferences” párbeszédablakot a menün keresztül vagy a X-ra 
kattintva éri el.

2.  A “Preferences” ablakban ugorjon a 3G-/EDGE-/GPRS-címkére! Ezen a címkén beírhatja az 
APN-t, a felhasználónevet és a 3G-/EDGE-/GPRS-profil jelszavát. A szolgáltatója meg tudja 
adni ezeket az adatokat. A T-Mobile magyarországi beállításai: APN=internet, a „Username” 
(Felhasználónév) és „Password” (Jelszó) mezôket üresen kell hagyni.

3.  Az adatok beírását követôen zárja be a “Preferences” ablakot! (Ha vissza akarja állítani egy 
profil adatait, kattintson a “Reset” (Visszaállít) gombra a kapcsolat címkén!)



A kapcsolat létesítése

1. Indítsa el az alkalmazást, ha kapcsolatot kíván létesíteni a web’n’walk Managerrel!
2.  Az alkalmazás elindítását követôen csatlakoztassa/helyezze be a web’n’walk Stick eszközt!  

Az elsô két lépés sorrendje felcserélhetô.
3.  Miután behelyezte a web’n’walk Stick eszközt és elindította az alkalmazást, ablak ugrik elô, 

amelyen be kell gépelnie a SIM kártyája PIN kódját (csak akkor, ha azon aktív a PIN kód). 
A PIN kódja megerôsítése nélkül nem tud az internetre kapcsolódni. A web’n’walk Stick 
hálózati regisztrálását követôen kapcsolatot tud létesíteni a 3G-/EDGE-/GPRS-profil 
alkalmazásával.
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Kapcsolódás

  Ha már konfigurálta a profilt, rákattinthat a “Connect” gombra.
 

Ha létrejött a kapcsolat, megjelennek a kapcsolat adatai, a csatlakozás idôtartama és forgalma. 
Ha nem konfigurálta a szoftvert, nem jön létre az internetkapcsolat. Ilyen esetben olvassa el a 
jelen használati útmutató “A programbeállítások megváltoztatása” c. részét! Ha még nem állította 
be a profilt, olvassa el “A 3G-/EDGE-/GPRS-kapcsolat konfigurálása” c. részt!



A kapcsolat bontása

   Ha létrejött a kapcsolat, a “Connect” gomb “Disconnect” 
(Szétkapcsol) gombbá változik.
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A programbeállítások megváltoztatása

Habár a web’n’walk Manager egyszerû és lényegre törô szoftver, vannak olyan elemei, ame-
lyeket legalább egyszer konfigurálni szükséges (vagy elôre konfigurálja a szolgáltató, vagy 
manuálisan a felhasználó). Ezeket az elemeket a “Preferences” (Beállítások) párbeszédablak-
ban lehet/kell megváltoztatni. A “Preferences” párbeszédablakot a menün keresztül vagy a 
X-ra kattintva éri el.



Általános beállítások
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Automatikus hálózatválasztás
Ideális esetben hagyja az “Automatic” (Automatikus) beállítást! Ha manuálisan választ hálózatot  
– lásd a “Roaming” (Barangolás) címkét –, ne felejtse el hazaértekor a hazai hálózatát kiválasz-
tani!

A PIN kód engedélyezése/letiltása
Az “Enabled” ill. “Disabled” parancsra kattintva engedélyezheti ill., letilthatja a SIM kártyája PIN 
kódját. Biztonsági okok miatt elôször meg kell adnia a PIN kódját, és csak azt követôen tilthatja 
azt le. Ha engedélyezi a PIN kódot, azt be is kell gépelnie!

“Traffic” (Forgalom)
A letöltött adatok mennyiségérôl és idôpontjáról ad információt.



Egyéb programok indítása

  Egyes programok teljes kihasználásához internetkapcsolat 
szükséges: pl. internetböngészôk, levelezô kliensek… Az egér-
rel egyszerûen áthúzva a programokra mutató parancsikono-
kat adhat hozzá a web’n’walk Manager Mac OS változatához. 
A parancsikonra kattintva elindítja az alkalmazást, és azzal 
egyidôben internetes kapcsolatot is létesít (amennyiben még 
nem csatlakozott).
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Nem világít a web’n’walk Stick nincs csatlakoztatva

Villog, a LED-ek 25%-osak csatlakoztatás, hálózatkeresés vagy PIN szükséges

Váltakozva világít ill., elalszik, 
a LED-ek 50%-osak

készen áll a GPRS- vagy az EDGE-hálózatokhoz való
csatlakozásra

Váltakozva világít ill., elalszik, 
a LED-ek 100%-osak

készen áll az UMTS- vagy a HSDPA-hálózatokhoz való 
csatlakozásra 

Folyamatosan világít 50%-on GPRS-/EDGE-hálózatokhoz csatlakoztatva

Folyamatosan világít 100%-on UMTS-/HSDPA-hálózatokhoz csatlakoztatva

Villog, a LED-ek 100%-osak Probléma lépett fel. A web’n’walk Stick eszközt 
egyszerûen válassza le a számítógéprôl, majd csatlakoz-
tassa újra!

Állapotjelzô LED



A web’n’walk Stick a HSDPA-/UMTS-hálózatokat támogatja a 2100MHz-es frekvenciatarto-
mányokban, valamint az EDGE-/GPRS-hálózatokat támogatja a 850/900/1800/1900MHz-es 
frekvenciatarto mányokban.

A QUALCOMM engedélyével, amely a következô USA szabadalmak és/vagy más országbeli megfelelôjük közül legalább egy vagy 
több alatt bejegyezve: 4.901.307, 5.490.165, 5.056.109, 5.504.773, 5.101.501, 5.506.865, 5.109.390, 5.511.073, 5.228.054, 5.535.239, 
5.267.261, 5.544.196, 5.267.262, 5.568.483, 5.337.338, 5.600.754, 5.414.796, 5.657.420, 5.416.797, 5.659.569, 5.710.784, 5.778.338.

Megjegyzések
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Windows

† Minimum 400 MHz 32 bit (x86) sebességû processzor.
†  Microsoft Windows Vista (Business Edition, Enterprise Edition, Ultimate Edition, Home Premi-

um Edition, Home Basic Edition), Microsoft Windows XP Professional (SP1, SP2), Microsoft 
Windows XP Home Edition (SP1, SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition (SP1, SP2), 
Microsoft Windows XP Media Center Edition (SP1, SP2), Microsoft Windows 2000 (SP4).
†  Minimum 256 MB RAM.
†  Minimum 5 MB merevlemezes meghajtó terület.
† Minimum Internet Explorer 5.5. verzió.
†  „A” típusú szabad USB-port.

Mac OS

†  Mac PowerBook.
†  Minimum Mac OS X 10.3.9.
†  Minimum 5 MB merevlemezes meghajtó terület.
†  „A” típusú szabad USB-port.



Fontos megjegyzés

A vezetéknélküli hírközlés átviteli és vételi jellemzôi miatt az adatok esetenként elveszhetnek 
vagy késhetnek. Ezt a jelerôsség ingadozása okozhatja, ami az átviteli út jellemzôinek változá-
sai miatt fordul elô. Az Option NV és szolgáltató partnerei nem vonhatók felelôsségre semmi 
olyan kárért, amelyre a web’n’walk Stick segítségével történô adatátvitel vagy vétel késése vagy 
adatvesztés eredményeképpen következik be, ill. olyan kárért, amely abból adódik, hogy a 
web’n’walk Stick nem továbbította ill. vette az adatokat.

Biztonsági tájékoztató
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Potenciális kockázatok

Ne használja web’n’walk Stick eszközét olyan környezetben, ahol a web’n’walk Stick rádió- 
interferenciának lehet kitéve, ill. ahol veszélynek lehet kitéve, különösen az alább felsorolt 
esetekben:
†		Olyan környezetben, ahol használatát törvény tiltja. Tegyen eleget minden külön szabálynak 

és törvényi feltételnek, és körültekintôen vegyen figyelembe minden jelzést és figyelmeztetést!
†		Ne használja web’n’walk Stick eszközét robbanásveszélyes környezetben! Felhívjuk a 

felhasználók figyelmét arra, hogy web’n’walk Stick eszközüket ne használják olajkutak vagy 
benzinkutak közvetlen környezetében! A felhasználók továbbá kötelesek betartani a rádiófrek-
venciás eszközök használatára vonatkozó korlátozásokat tûzveszélyes anyag ill. üzemanyag 
raktárakban (üzemanyagraktárak és az elosztó terület), vegyianyaggyártó létesítményekben ill. 
olyan környezetben, ahol robbantásos bontási munkálatokat végeznek.
†		Továbbá tilos a web’n’walk Stick használata a következô helyeken: orvosi mûszerek, kardio-

pulmonáris berendezések, ill. minden olyan egyéb eszköz környezetében, amely rádió- 
interferenciát okozhat.
†		Repülôgép fedélzetén, akár a földön, akár a levegôben. A FAA követelményein kívül számos 

légitársaság megköveteli, hogy az utasok beszállás elôtt kapcsoljanak ki minden vezetéknél-
küli eszközt.
†		Gépjármû vezetése közben. A gépjármû vezetôje vezetés közben ne használjon vezeték- 

nélküli adateszközt!



Reméljük, tudunk segíteni!

Kérdése van a T-Mobile web’n’walk Stick eszközzel kapcsolatban?

Szívesen segítünk:

T-Mobile magyarországi forródrót: 06-80-630-234

Copyright © 2007 T-Mobile. A T-Mobile és a T-Mobile web’n’walk Manager a T-Mobile márkanevei. 
Minden egyéb, fentiekben említett terméken fel van tüntetve az érintett társaság márkajelzése.

www.t-mobile.hu




