KONFIGURACJA INTERNETU MOBILNEGO - router
Sprawdź, jak szybko i poprawnie wprowadzić ustawienia w swoim urządzeniu!
1. Włóż aktywną kartę SIM do telefonu komórkowego (kod PIN znajdziesz na plastikowej karcie, z której wyłamana została karta
SIM):

2. Wejdź na naszą stronę i kliknij „Logowanie” w menu głównym na górze strony.
3. W polu „Login” wpisz numer telefonu przypisany do karty SIM (znajdziesz go na pierwszej stronie umowy w sekcji 1 – „Dane
abonenta”), w polu poniżej przepisz kod z obrazka. Potwierdź przyciskiem „Dalej”. Po otrzymaniu kodu SMS przepisz go w
wyświetlonym oknie.
4. Po zalogowaniu, na głównej stronie kliknij przycisk wskazany na obrazku poniżej:

5. W wyświetlonym oknie wpisz numer telefonu komórkowego, na który w przyszłości chcesz otrzymywać kody weryfikacyjne, by
zalogować się do zarządzania kontem i zatwierdź:

6. Krok opcjonalny (zalecany): Wyłącz kod PIN dla karty z Internetem mobilnym. Opcję tę znajdziesz w ustawieniach telefonu, w
zależności od modelu telefonu mogą być to ustawienia zaawansowane oraz zabezpieczenia lub ustawienia sieci komórkowej.
7. Wyciągnij kartę SIM z telefonu komórkowego i włóż ją do routera.
8. zaloguj się do ustawień routera (poprzez przeglądarkę lub dedykowaną aplikację), informację o adresie (np. http://192.168.1.1),
nazwę użytkownika oraz hasło znajdziesz w instrukcji swojego urządzenia lub na jego obudowie:

Dla większości urządzeń:
User (użytkownik): admin
Password (hasło): admin

9. Po zalogowaniu otworzy się strona urządzenia (poniżej przykładowy wygląd ustawień routera):

10. Jeśli wcześniej nie wyłączyłeś kodu PIN, wkładając kartę do telefonu komórkowego (krok 6), wpisz go w ustawieniach routera na
powyższej stronie.
Zazwyczaj opcję wpisania PIN znajdziesz wybierając:
• Ustawienia / zabezpieczenia / zarządzanie kodem PIN
• Settings / security / PIN management
kod PIN znajduje się na plastikowej karcie, z której została wyłamana karta SIM

11. Skonfiguruj połączenie w zakładce z profilami, zazwyczaj tę opcję znajdziesz wybierając:
• Ustawienia (narzędzia lub opcje) / połączenia / utwórz nowy profil
• Settings / dial-up / new profile

12. Zmień ustawienia APN na tryb ręczny i stwórz nowy profil:

Nazwa profilu: internet
APN: internet
Opcjonalnie numer dostępowy: *99#
Uwierzytelnianie: automatycznie lub PAP
Pozostałe pola pozostaw puste.
Zapisz zmiany.

13. Ustaw stworzony profil jako domyślny:

Gotowe – Gratulujemy

