
tarkvara paigaldus

 

USB-modem Huawei E173
kasutusjuhend

Liidese tüüp: USB 2.0
Toetatud süsteemid: Enamik süle- ja lauaarvuteid
Toetatud opsüsteemid: Microsoft Windows 2000 SP4, Windows XP SP2/SP3,
Vista SP1/SP2, Windows 7. Apple Mac OS X 10.4, 10.5 ja 10.6
Funktsioonid: SMS-teenus, andmesideteenus, microSD mälukaardi tugi jne.
Võrgustandardid: 3,5G/3G/EDGE/GPRS/GSM
Sagedusala: 3,5G/3G 2100/900 MHz
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Maksimaalne andmeedastuskiirus 3,5G (HSDPA): 7,2 Mbit/s; (HSUPA): 5,76 Mbit/s; 
3G (UMTS): 384 kbit/s; EDGE (klass 10); GPRS (klass 10)
Töötemperatuur: -10°C ~ +45°C
Kaal: ca 40 g
Toetab kuni 32 GB microSD mälukaarte

Eemaldage modemi tagakaas.

Soovi korral sisestage microSD mälukaart modemi küljel olevasse 
mälukaardipessa. 

Sisetage SIM-kaart pessa nii, et selle metallkontaktid oleksid 
suunatud modemi poole (vt joonist). Sulgege modemi tagakaas.

USB-liides - liidese abil saate modemi ühendada süle- või 

lauaarvutiga

SIM-kaardi hoidik - hoidiku eemaldamisel on võimalik 

sisestada modemisse SIM-kaart

Mälukaardipesa (microSD mälukaardi jaoks) - siia saab 

sisestada mälukaardi (microSD mälukaart ei kuulu komplekti)

Randmepaela kinnitusava - võimaldab kinnitada modemi korgi 
paela abil modemi külge vältimaks selle kadumist
Märgutuli - näitab modemi olekut

Komplekti kuuluvad

Tehnilised andmed

Modemi ettevalmistamine

• Roheline tuli vilgub 2 x 3 sek järel: modem on sisse lülitatud. 
• Roheline tuli vilgub 1 x 3 sek järel: modem on registreeritud GSM võrku. 
• Roheline tuli põleb püsivalt: on loodud GSM ühendus. 
• Sinine tuli vilgub 1 x 3 sek järel: modem on registreeritud 3G/3,5G võrku. 
• Sinine tuli põleb püsivalt: on loodud 3G ühendus. 
• Helesinine tuli põleb püsivalt: on loodud 3,5G ühendus. 
• Tuli ei põle: USB modem on arvutist eemaldatud. 

Erinevates operatsioonisüsteemides võivad tarkvara paigaldamise toimingud olla 
erinevad. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Paigaldamine Microsoft Windows ja Mac keskkondades:

• Lülitage arvuti sisse
• Seejärel liigutage USB-liidese nupu abil USB-liides välja
• Sisestage modem oma arvuti USB-liidesesse ja veenduge, 
et see oleks kindlalt ja korralikult sisestatud
• Kui Teie arvutis töötab modemi poolt toetatud Microsoft Windows 
või Mac OS X, peaks tarkvara paigaldamine käivituma automaatselt 
(modem sisaldab juba kogu vajaminevat tarkvara)
• Paigalduse sooritamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid 

1. Sulgege modemi haldusprogramm 
2. Tehke topeltklõps süsteemi ikoonil 
3. Valige avanenud nimekirjast USB modem ja klõpsake nupul „Stop” 
4. Kui ekraanile ilmub teade „It is safe to remove the device” eemaldage 
USB modem arvutist 

USB modemi ühendamisel arvutiga käivitub haldusprogramm automaatselt. 
Käivitamiseks võib ka teha topeltklõpsu töölaual asuval ikoonil Mobile Partner..

Kui Te ajutiselt ei soovi internetiühendust kasutada, siis soovitame ühendus 
katkestada. See hoiab ära võimaliku lisakulu, mis võib tekkida mõne 
rakenduse internetiühenduse kontrollimise hetkel või näiteks uue e-maili 
saabudes. 

Ühenduse loomine

Modemi ühendamine ja 

Modemi arvutist eemaldamine

Modemi olek

 

 

 

 

Programmis Internetiühenduse seadete määramiseks valige modemi 
haldusprogrammi käsuribalt Tools -> Options -> Profile Management ja klikkige 
New. Avanenud aknas sisestage väljale Profile name: EMT Internet. Kontrollige, 
et välja APN juures oleks valitud Static ning sisestage APN: internet.emt.ee. 
Kontrollige, et Access number: oleks *99# ning vajutage Save ja seejärel OK. 
Internetiühenduse loomiseks minge lehele „Connection“, valige rippmenüüst 
sobiv profiil ja klikkige “Connect”. Internetiühenduse loomisel asendub nupp 
“Connect” nupuga „Disconnect“. Uue nimetusega nupu ilmumine tähendab, et 
internetiühendus on loodud! Internetiühenduse lõpetamiseks klikkige nupul 
„Disconnect“.


