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Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu 
Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k 
vysokorychlostnímu internetu. 
Poznámka: 
Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace  a odstranění z 
počítače. Pro podrobnosti o ovládací aplikaci použijte nápovědu, která je součástí ovládací 
aplikace.  

Seznámení s USB modemem 
Následující obrázek zobrazuje vzhled USB modemu. Má ale pouze informační 
hodnotu a skutečný vzhled výrobku se může odlišovat. 
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 Slot pro microSD kartu 
Zde je možné vložit paměťovou microSD kartu. 

 Slot pro SIM kartu 
Zde se vkládá SIM karta, která je nutná k identifikaci modemu do sítě. Tato SIM karta 
je přiložena v balení. 
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 Otvor pro poutko 
Krytku USB konektoru můžete přivázat k USB  pomocí otvoru pro poutko. Tím 
zabráníte tomu, aby se vám krytka ztratila.   
 

 
 

 USB konektor 
Tímto konektorem modem připojíte do USB portu počítače. 
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 Indikátor stavu modemu 
Stav modemu zjistíte podle barvy a frekvence blikání: 

 Dvakrát za 3 sekundy blikne zeleně. USB modem je zapnut. 
 Jednou za 3 sekundy blikne zeleně. USB modem se připojuje do 2G sítě. 
 Jednou za 3 sekundy blikne modrá. USB modem se registruje do 3G/HSPA sítě. 
 Svítí zeleně. USB modem je připojen do 2G sítě. 
 Svítí modře. USB modem je připojen do 3G sítě. 
 Svítí modrozeleně. USB modem je připojen do HSPA sítě. 
 Nesvítí. USB je odstraněn/není rozpoznán počítačem. 

Příprava USB modemu 
1.  Na spodní straně modemu odstraňte krytku SIM karty. 
2.  Zasuňte SIM kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud chcete modem použít jako 

datové úložiště vložte microSD kartu do slotu pro microSD kartu (nachází se pod 
slotem pro SIM kartu). 

3.  Vraťte krytku zpět na místo. 
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MicroSD karta

SIM karta

 
 
Poznámka: 

 MicroSD karta není součástí balení, proto ji musíte nejprve zakoupit. 
 Ujistěte se, že SIM karta je správně vložena do držáku SIM karty a microSD karta je správně 

vložena podle obrázku na modemu. 
 SIM kartu ani microSD kartu z modemu nevytahujte, pokud je modem připojen k počítači. Jinak 

hrozí, že USB modem může být poškozen a data uložená na kartě mohou být poškozena. 
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Návod k instalaci/odinstalování 
Postup instalace ovládací aplikace závisí na operačním systému vašeho počítače. 
Následující postup popisuje instalaci na OS Windows XP. 
 

Připojení USB modemu do počítače  
USB modem připojte do USB portu vašeho počítače. 
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Instalace ovládací aplikace USB modemu 
1.  Připojte USB modem do počítače. 
2.  Operační system automaticky rozpozná nový hardware a zahájí instalaci. 

Detekce zařízení závisí na operačním systému a může trvat několik minut. 
Doporučujeme vyčkat do dokončení instalace. 

Poznámka:  
 Pokud nedojde k automatickému zahájení instalace, můžete instalaci spustit ručně. Otevřete ve 

svém Průzkumníku diskovou jednotku modemu (se jménem O2) a spusťte soubor AutoRun.exe. 
Instalace se tím zahájí. 

3.  Vyberte jazyk instalace (Česky) a volbu potvrďte stiskem OK. 
4.  Dále se řiďte pokyny a výzvami průvodce instalací zobrazovanými na obrazovce. 
Poznámka:  

 Po instalaci USB modemu se ve Windows 7 může vyskytnout chyba v dialogovým okně 
Instalace softwaru (Mass storage USB device a SD storage Device), která nemá přímý vliv na 
instalaci. Zavřete dialogové okno, vyjměte a znovu vložte modem do USB slotu. 
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5.  Po instalaci programu se na ploše počítače zobrazí dialogové okno (Probíhá 
inicializace zařízení…) se statusem instalace, který trvá od 20 do 50 sekund 
v závislosti na použitém operačním systému. Během této operace 
nedoporučujeme otevírat zástupce programu O2 průvodce připojením, který je na 
pracovní ploše. 

6.  Po úspěšné inicializaci a instalaci zařízení nebo při každém dalším spuštění se 
program O2 Průvodce připojením automaticky spustí. V případě připojení přes 
2G/3G síť se připojí na internet (http://www.o2pripojse.cz) . Pokud vaše SIM karta 
vyžaduje zadání PIN kódu, aplikace O2 Průvodce připojením vás automaticky 
vyzve k jeho zadání. 

Poznámka:  
 Pokud se modem E1750 vloží do jiného USB portu než na který byl nainstalován, dochází 

k rozpoznání nového hardwaru viz. krok 2. 
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Spuštění ovládací aplikace 
Po nainstalování ovládací aplikace se aplikace automaticky spustí. Poté pokaždé, 
když je USB modem připojen k počítači, se aplikace automaticky spustí. Aplikaci lze 
také ručně spustit poklepáním na ikonu aplikace na pracovní ploše. 
 

Odebrání USB modemu 

1.  Poklepejte na ikonu  v panelu oznámení pracovní plochy. Poté se zobrazí 
okno bezpečného odebrání hardwaru.  

2.  Vyberte odpovídající hardware a poté vyberte Zastavit. 
3.  Po zobrazení výzvy “Nyní je možné zařízení bezpečně odebrat” odpojte USB 

modem. 
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Odinstalace ovládací aplikace 
1.  Vyberte Start > Ovládací panely > Přidat nebo Odebrat programy. 
2.  Vyberte ovládací aplikaci a poté stiskněte Odebrat pro odinstalování ovládací 

aplikace. 
Poznámka: 
• Před odinstalováním ovládací aplikace je nutné ji nejprve ukončit. 
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Automatické připojení na Internet a otevření webového 
prohlížeče 
Aplikace O2 Průvodce připojením se po zapojení modemu E1750 automaticky 
připojí k internetu a otevře webový prohlížeč. Pokud chcete některou z těchto funkcí 
vypnout, naleznete je v aplikaci O2 Průvodce připojením pod volbou Nastavení / 
Obecné. 
 

Moje služby 
Na adrese www.o2pripojse.cz, na kterou budete automaticky navedeni, Vám bude 
nabídnuta personalizovaná nabídka mobilních datových služeb a tarifů, díky které se 
budete moci připojit k mobilnímu internetu ještě výhodněji než doposud. Dále zde 
naleznete řadu užitečných nástrojů, pomocí kterých budete moci: 
• ověřit pokrytí signálem jednotlivých mobilních technologií na Vámi zadané adrese 
• sledovat přenesená data a přehled čerpání účtovacích jednotek (tzv. bloků) 
• v případě předplacených služeb sledovat a dobíjet kredit a využít řadu dalších 

užitečných funkcí 
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Přístup na adresu www.o2pripojse.cz v rámci domácí sítě O2 (GSM i UMTS) není 
nijak zpoplatněn, v zahraničí je zpoplatněn dle aktuálního roamingového tarifu. 
 

Návod na použití WiFi 
Aplikace O2 průvodce připojením umožňuje také připojení přes WiFi síť. Pokud váš 
počítač podporuje technologii WiFi a jste v místě, kde se nachází pokrytí WiFi, 
postupujte podle následujících pokynů: 
1.  Ujistěte se, že máte na svém zařízení WiFi zapnuto. 
2.  Spusťte aplikaci O2 Průvodce připojením (modem nemusí být připojen)  
3.  V dolním pravém rohu klikněte na WiFi a poté se vám otevře dialogové okno se 

seznamem dostupných Wifi sítí. 
4.  Vyberte WiFi síť Vašeho poskytovatele (např. O2 HotSpot) a zadejte Připojit. 

Pokud je síť nezabezpečená jménem a heslem budete automaticky připojeni. 
Pokud síť vyžaduje jméno a heslo, otevře se dialogové okno s možností zadat 
Uživatelské jméno a Heslo. 

5.  Zadejte jméno a heslo do WiFi, které získáte od vašeho poskytovatele WiFi 
připojení a potom stiskněte připojit.  
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Roaming 
Chcete-li také v zahraničí mít přístup ke svému e-mailu a k internetu, zvolte 
GPRS/EDGE/3G roaming. Umožní vám připojení ve mnoha zemích po celém světě 
včetně USA. 
Pokud máte aktivovaný roaming a jeden z datových tarifů O2, stačí se připojit k 
internetu, jak jste zvyklí v ČR. 
 
POZOR! Při roamingu může být někdy potřeba v O2 Průvodci připojení vytvořit nový 
profil s jiným APN. Postup je následující: 
1.  Otevřete aplikaci O2 Průvodce připojením a dále pak / Nastavení / Připojení / 

Nové GPRS-3G připojení /  
2.  Do pole Nové připojení zadejte např. O2 roaming 
3.  Do záložky Detaily připojení v položce APN zadejte 

internet.mnc002.mcc230.gprs a potom stiskněte OK. 
4.  Vytvořené připojení pomocí šipky na pravé straně posuňte na první místo 

v prioritě připojení. 


