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Děkujeme vám za vaše rozhodnutí vybrat si USB modem 
Huawei E160 HSDPA (v dalším textu uváděný jako E160). 
S modemem E160 můžete využívat výhod mobilního 
internetu. 
Poznámka:  
Tato příručka popisuje vzhled, instalaci a odebrání modemu E160. Informace o ovládání 
ovládací aplikace jsou popsány v uživatelské příručce uložené v paměti modemu a jsou 
součástí ovládací aplikace. Pro jejich zobrazení musíte mít nainstalován v počítači prohlížeč 
PDF souborů (například Acrobat Reader) 

 

 

Co obsahuje Vaše balení 
Balení modemu E160 obsahuje tyto položky: 

 Modem E160 

 Rychlá instalační příručka 

 Prodlužovací USB kabel 
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Seznámení s modemem E160 
Následující obrázek zobrazuje vzhled modemu E160. Má jen informativní charakter. 
Skutečný produkt se může mírně odlišovat. 
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 USB rozhraní  
Tímto se modem E160 zasunuje do USB portu 
vašeho počítače. 

 Slot pro SIM kartu  
Zde se vkládá SIM karta. 

 Slot pro pamětovou kartu  
Zde se může vložit paměťová micro SD karta, 
která není součástí balení. 

 Konektor pro připojení 
externí antény 

Zde je možné připojit externí anténu, která ale 
není součástí balení. 

 Otvor na poutko 

 Indikátor (LED dioda) 
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Následující tabulka vysvětluje stavy LED diody modemu E160.  

 

Barva Stav Význam 

Zelená Bliká (svítí 100 ms, nesvítí 
100 ms, pak svítí 100 ms a 
nesvítí 2700 ms). 

Modem E160 je připojen do počítače.  

Zelená Bliká (svítí 100 ms a nesvítí 
2900 ms) 

Modem E160 je registrován do sítě 
GSM/GPRS/EDGE. 

Modrá Bliká (svítí 100 ms a nesvítí 
2900 ms) 

Modem E160 je registrován do UMTS sítě. 

Zelená Svítí Modem E160 je připojen k síti GSM/EDGE. 

Modrá Svítí Modem E160 je připojen k síti WCDMA. 

Azurová Svítí Modem E160 je připojen k síti HSDPA. 

- Nesvítí Modem E160 není připojen do počítače, 
není napájen nebo nebyl rozpoznán 
operačním systémem. 

 

Poznámka: 
 Pokud modem není rozpoznán operačním systémem, zkuste zrestartovat počítač.
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Příprava 
Minimální systémové požadavky 
Pro správné použití modemu E160 musí počítač splňovat následující minimální systémové 
požadavky: 

 Konektor USB typu A, kompatibilní s rozhraním USB 2.0 High Speed. 

 Operační systém: Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista. 

 Hardware počítače musí splňovat nebo překračovat doporučené požadavky pro 
nainstalovanou verzi operačního systému. 

 Rozlišení displeje: 800 × 600 nebo vyšší 

 

Příprava modemu E160 
1.  Z modemu E160 sundejte ochranou krytku USB konektoru a vytáhněte slot pro SIM 

kartu. 

2.  Do slotu pro SIM kartu vložte SIM kartu s aktivovaným datovým tarifem. Kovové 
kontakty SIM karty musí být po zasunutí do slotu vidět. 

3.  Slot pro SIM karty zasuňte zpět do modemu E160. 
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Vložení paměťové micro SD karty (nepovinné) 
Pamětovou micro SD kartu zasuňte do modemu E160 podle následujícího obrázku. 

 

 

 

Poznámka:  
• Micro SD kartu nikdy nevytahujte z modemu, pokud je zapojen v počítači! Vyjmutí 

karty během použití modemu může tuto kartu poškodit. Také modem a data uložená 
na pamětové kartě se mohou nenávratně poškodit nebo ztratit. 

• Maximální podporovaná velikost micro SD karty je 8GB.  
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Návod k instalaci/odebrání ovládací aplikace 
Na různých operačních systémech (OS) se postupy instalace a odebrání ovládací aplikace 
modemu mohou lišit. Během instalace postupujte podle zobrazených výzev a pokynů.  

Instalační softvér je uložen v paměti zařízení a je automaticky spuštěn po připojení modemu  
do počítače. 

Připojení modemu E160 k počítači 
Poznámka:  
Nejdříve počítač zapněte. Poté připojte modem E160 k počítači. Jinak modem E160 nelze 
správně nainstalovat. 

 

1.  Modem s vloženou SIM kartou zasuňte do USB rozhraní laptopu nebo stolního 
počítače podle obrázku. 

 

Pokud máte problém s kvalitou signálu, můžete použít přiložený USB prodlužovací kabel a 
modem umístit do místa s lepší kvalitou signálu.  
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2.  Operační systém automaticky detekuje a rozpozná nový hardware a spustí průvodce 
instalací. 

3.  Vyberte jazyk instalace (Česky) a volbu potvrďte stiskem OK. 

4.  Dále se řiďte pokyny a výzvami průvodce instalací zobrazovanými na obrazovce. 

5.  Po instalaci programu se na ploše počítače zobrazí ikona zástupce ovládací aplikace 
O2 Mobilní internet. 

 

Poznámka: 

• Pokud nedojde k automatickému zahájení instalace, můžete instalaci spustit ručně. 
Otevřete ve svém Průzkumníku diskovou jednotku modemu a spusťte soubor 
Autorun.exe. Instalace se tím zahájí. 

• Pokud máte stále problém s nainstalováním modemu nebo s jeho rozpoznáním 
operačním systémem, zkontrolujte si prosím v Správci zařízení, zda je modem 
správně rozpoznán a zda nedochází ke konfliktu s jiným instalovaným softvérem nebo 
hardvérem. Některé aplikace například zabírají veškeré dostupné COM porty a proto je 
nutné tyto aplikace před instalací modemu E160 odebrat ze systému a ten zrestartovat.  

 

Spuštění ovládací aplikace  
Po instalaci modemu E160 se ovládací aplikace automaticky spustí. Při každém dalším 
připojení modemu E160 do počítače se ovládací aplikace automaticky spustí. 
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Chcete-li spustit ovládací aplikaci modemu, můžete také poklepat na ikonu zástupce 
aplikace O2 Mobilní internet na pracovní ploše počítače. 

 
Uživatelská příručka ovládací aplikace 
Po spuštění aplikace O2 Mobilní internet můžete stiskem klávesy F1 otevřít Uživatelskou 
příručku popisující ovládací aplikaci.  
Poznámka:  
Pro její zobrazení musíte mít nainstalován v počítači prohlížeč PDF souborů. 

 

Odpojení modemu E160 
Pokud se nepracuje s paměťovou kartou vloženou do modemu, a nejste připojen do 
internetu, pak lze modem E160 přímo odebrat. 

 

Odebrání ovládací aplikace z operačního systému 
1.  Klepněte na tlačítko Start. 
2.  Klepněte na Ovládací panely. 
3.  Chcete-li odebrat ovládací aplikaci modemu E160, klepněte na možnost 

Přidat/odebrat programy. 

Poznámka:  
Před odebráním ovládací aplikace z operačního systému ji nejprve ukončete. 
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Bezpečnostní informace 
Vystavení radiofrekvenčním polím 
Zařízení obsahuje vestavěný vysílač a 
přijímač. Když je zapnuté, přijímá a vysílá 
energii na rádiové frekvenci. Když pomocí 
svého zařízení komunikujete, systém 
zpracovávající spojení řídí úroveň výkonu, 
kterým zařízení vysílá. 

Specifická míra absorpce (SAR) 
Mobilní zařízení sestává z rádiového 
vysílače a přijímače. Jeho konstrukce 
zaručuje, že nedojde k překročení limitů pro 
vystavení rádiovým vlnám, jak jsou 
doporučeny mezinárodními směrnicemi. 
Tyto směrnice vyvinula nezávislá vědecká 
mezinárodní komise ICNIRP a zahrnují 
bezpečnostní rezervy navržené tak, aby se 
zajistila ochrana všech osob, bez ohledu na 
věk nebo zdravotní stav. 

Použitou měrnou jednotkou je specifická 
absorpce (SAR). Limit SAR je pro mobilní 
zařízení stanoven na hodnotě 2 W/kg a 
nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při 
testování tento limit nepřekročila. 

Nošení zařízení na těle 
Důležité bezpečnostní informace, týkající 
se vystavení radiofrekvenčním polím (RF) 

Pro zajištění shody se směrnicemi o 

vystavení radiofrekvenčním polím se musí 
zařízení používat v minimální vzdálenosti 
2,5 cm od těla. 

Nedodržení tohoto pokynu může způsobit 
překročení příslušných limitů vystavení 
radiofrekvenčním polím 

 
Přehled předpisů 
Následující schválení a upozornění platí 
pro konkrétně uvedené oblasti. 

Schválení CE (Evropská unie) 
Bezdrátové zařízení je schváleno pro 
použití v členských státech Evropské unie. 
Společnost Huawei prohlašuje, že zařízení 
je ve shodě se základními požadavky a 
dalšími odpovídajícími ustanoveními 
směrnice o rádiovém a telekomunikačním 
koncovém zařízení 1999/5/EC (směrnice 
R&TTE). 

Upozornění Federální telekomunikační 
komise (USA):  

Před prodejem modelu bezdrátového 
zařízení veřejnosti musí být toto zařízení 
otestováno a certifikováno podle 
požadavků FCC, že nepřekračuje limit 
stanovený vládou přijatým požadavkem na 
bezpečné vystavení RF. 
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Limit SAR přijatý USA a Kanadou je 1,6 
wattů/kilogram (W/kg), zprůměrováno na 
jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR 
nahlášená komisi FCC a IC proto tento typ 
zařízení tento limit nepřekročila. 

Prohlášení FCC 
Toto zařízení je v souladu s Částí 15 
Pravidel FCC. Jeho provoz podléhá splnění 
následujících dvou podmínek: (1) Toto 
zařízení nesmí působit škodlivé rušení a (2) 
toto zařízení musí být schopno přijímat 
vysílané rušení včetně takového, které 
může zapříčiňovat nežádoucí funkci 
zařízení. 

 
Odvádění pozornosti 
Řízení motorového vozidla 

• Řízení motorového vozidla musíte 
trvale věnovat nejvyšší pozornost, aby 
se snížilo riziko nehody. Použití tohoto 
zařízení za jízdy odvádí pozornost od 
řízení a může vést k nehodě. Musíte 
dodržovat místní zákony a předpisy 
omezující použití bezdrátových 
zařízení za jízdy. 

Obsluha strojů 

• Obsluze strojů musíte věnovat trvale 
nejvyšší pozornost, aby se snížilo 
riziko nehody. 

 

Manipulace s výrobkem 

• Sami jste odpovědní za způsob 
používání zařízení a za všechny 
následky jeho použití. 

• Zařízení musíte vždy vypnout, 
kdekoliv je použití mobilního telefonu 
zakázáno. Používání zařízení 
podléhá bezpečnostním opatřením 
určeným k ochraně uživatelů a jejich 
prostředí. 

• Se zařízením a jeho příslušenství 
vždy zacházejte s náležitou péčí a 
udržujte je v čistotě a na bezprašném 
místě. 

• Nevystavujte zařízení nebo jeho 
příslušenství otevřenému ohni nebo 
zapáleným tabákovým produktům. 

• Nevystavujte zařízení nebo jeho 
příslušenství působení kapalin nebo 
nadměrné vlhkosti. 

• Zařízení ani jeho příslušenství 
neupouštějte na zem, nezahazuje ani 
neohýbejte. 

• K čištění zařízení nebo jeho 
příslušenství nepoužívejte agresivní 
chemikálie, rozpouštědla ani aerosoly. 

• Zařízení ani jeho příslušenství 
nelakujte. 

• Nedemontujte zařízení ani jeho 
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příslušenství. Toto smí provádět pouze 
autorizovaný personál. 

• Nevystavujte zařízení nebo jeho 
příslušenství extrémním teplotám. 
Doporučené teplotní rozmezí je -5 až 
+55 °C. 

• Informujte se o místních předpisech 
upravujících likvidaci elektronických 
zařízení. 

• Nenoste zařízení v zadní kapse, 
protože by se mohlo zlomit, když si 
sednete. 

Malé děti 

• Nenechávejte zařízení nebo jeho 
příslušenství v dosahu malých dětí, ani 
jim nepovolujte si s ním hrát. 

• Mohly by zranit sebe nebo ostatní 
nebo by mohly zařízení náhodně 
poškodit.  

• Zařízení obsahuje malé součásti 
s ostrými hranami, které by mohly 
způsobit zranění nebo by se mohly 
oddělit a způsobit udušení. 

Airbagy 

• Neumísťujte zařízení do prostoru nad 
airbagem nebo v prostoru nafukování 
airbagu. 

• Před jízdou ve vozidle zařízení 
bezpečně uložte. 

Nouzové hovory 
Toto zařízení, podobně jako ostatní 
bezdrátová zařízení, pracuje s rádiovými 
signály, které nemohou zaručit spojení za 
všech podmínek. Proto se při nouzové 
komunikaci nikdy nesmíte spoléhat 
výhradně na žádné bezdrátové zařízení. 

Zahřívání zařízení 
Zařízení se během nabíjení a během 
normálního používání může zahřívat. 

Schválení WEEE 
Bezdrátové zařízení je schváleno pro 
použití v členských státech Evropské unie. 
Společnost Huawei prohlašuje, že zařízení 
je ve shodě se základními požadavky a 
dalšími odpovídajícími ustanoveními 
směrnice o elektrickém a elektronickém 
odpadu 2002/96/EC (směrnice WEEE). 

 
Elektrická bezpečnost 
Příslušenství 

• Používejte pouze schválené 
příslušenství. 

• Nepřipojujte zařízení k žádným 
nekompatibilním produktům nebo 
příslušenství. 

Připojení k vozidlu 
Chcete-li zařízení připojit k elektrickému 



12 

systému vozidla, vyhledejte radu 
profesionálního technika. 

Vadné a poškozené produkty 
Zařízení ani jeho příslušenství 
nedemontujte. 

Provádět údržbu nebo opravy tohoto 
zařízení nebo jeho příslušenství mohou 
pouze kvalifikované osoby. 

Pokud zařízení nebo jeho příslušenství bylo 
ponořeno do vody, propíchnuto nebo 
vystaveno pádu z velké výšky, nepoužívejte 
jej, dokud jej nezkontroluje autorizované 
servisní středisko. 

 
Rušení 
Pokud používáte zařízení v blízkosti 
osobních zdravotnických zařízení, jako jsou 
například kardiostimulátory a naslouchadla, 
musíte být velmi opatrní. 

Kardiostimulátory 
Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby 
byl mezi zařízením a kardiostimulátorem 
minimální odstup 15 cm, jež zabrání 
potenciálnímu rušení kardiostimulátoru.  

Naslouchadla 
Osoby používající naslouchadla nebo jiné 
vnitroušní implantáty mohou pozorovat hluk 
neb šum, pokud používají bezdrátová 
zařízení nebo když se nacházejí v jejich 

blízkosti. 

Míra rušení bude záviset na typu 
naslouchadla a na vzdálenosti od zdroje 
rušení, přičemž zvětšení odstupu mezi 
těmito zařízeními může rušení snížit. 
Můžete se také poradit s výrobcem 
naslouchadla a projednat s ním případné 
alternativy. 

Zdravotnická zařízení 
Informujte se u svého ošetřujícího lékaře a 
výrobce zařízení, zda by používání 
zařízení mohlo bránit funkci používaného 
lékařského zařízení. 

Nemocnice 
Pokud je v nemocnici, na klinice nebo 
v jiném zdravotnickém zařízení 
vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení, 
vypněte svoje zařízení. Zabrání se tak 
možnému rušení citlivých lékařských 
zařízení. 

Letadlo 
Pokud je na palubě letounu nebo na letišti 
vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení, 
vypněte svoje zařízení. 

O použití bezdrátového zařízení na palubě 
letounu se informujte u personálu aerolinií. 
Je-li zařízení vybaveno „letovým režimem“, 
musíte tento režim navolit před vstupem do 
letadla. 
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Rušení ve vozidlech 
Z důvodu možného rušení elektronického 
zařízení zakazují výrobci některých vozidel 
používání zařízení uvnitř vozidel, pokud 
instalace ve voze nezahrnuje venkovní 
anténu. 

 
Výbušná prostředí 
Čerpací stanice a výbušné atmosféry 
V místech s potenciálně výbušnými 
atmosférami dodržujte všechny zveřejněné 
pokyny požadující vypnutí bezdrátových 
zařízení, jako je například vaše zařízení 
nebo jiné rádiové přístroje. 

Mezi místa s potenciálně výbušnou 
atmosférou patří například plochy pro 
čerpání paliva, podpalubí na lodích, 
zařízení pro přečerpávání nebo skladování 
paliva nebo chemikálií, prostory, které 
mohou obsahovat ve vzduchu chemikálie 
nebo pevné částice, například prach, zrní 
nebo kovový prášek. 

Oblasti prací s trhavinami 
Vypněte přístroj nebo bezdrátové zařízení, 
pokud se nacházíte v místech nebo 
prostorách označených symboly zákazu 
krátkovlnných vysílaček nebo 
elektronických zařízení, abyste zabránili 
rušení provozu na těchto místech. 
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Akronymy a zkratky 
EDGE  Enhanced Data Rates for GSM Evolution  

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile Communications 

HSDPA High Speed Downlink Packet Access 

OS Operační system 

PIN Osobní identifikační číslo 

SAR Specifický součinitel absorpce 

SIM karta Identifikační modul účastníka sítě 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

USB Univerzální sériová sběrnice 

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 
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