מודם

U1

מדריך למשתמש

אמצעי זהירות ובטיחות
במקומות שמתרחשות בהם עבודות חבלה ובסביבות
אל תשתמש במודם ה-
נפיצות ,וציית לכל השלטים וההוראות .ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ
או לשריפה.
במטוס.
אל תשתמש במודם ה-
לגרום להפרעות מסוימות להתקנים מסוימים
במהלך ההפעלה ,עלול מודם ה-
המובנים על לוח האם .שימוש במודם במטוס הוא לא חוקי ומסוכן.
בבתי חולים .יש לכבות את המודם באזורים אלה.
אל תשתמש במודם ה-
פעל על פי ההנחיות או החוקים התקפים.
אל תשתמש במודם ה-

במהלך נהיגה; חנה את הרכב תחילה.

פעל על פי ההנחיות המיוחדות התקפות בכל אזור ,וכבה תמיד את המודם הסלולרי
כשהשימוש בו אסור.
חשיפה לאותות ותדרי רדיו ()RF
הוא משדר ומקלט רדיו .המכשיר תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מערכי הסף
לחשיפה לאנרגיית תדרי רדיו ( ,)RFשנקבעו על ידי הוועדה האמריקאית הפדראלית
לתקשורת ( )FCCשל ממשלת ארה"ב.
* מדריך זה נכתב בלשון זכר ,אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
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 .1מבוא
הוא מודם  USBסלולרי ,המתחבר לרשתות  CDMAמהירות של הדור השלישי (.)3G
המודם מסוגל לתמוך במהירות של  2.4Mbpsלכל היותר ברשתות  EVDOובמהירות 144Kbps
ברשתות  .CDMA2000 1Xעם זאת ,המהירות בפועל עשויה להשתנות בהתאם למצב
הרשת.
תכולת הערכה:
 ,תקליטור התקנה ,נרתיק ,שרוך נשיאה ,כבל  USBמאריך,
מודם
הוראות התקנה והפעלה.
תקציר תוכנות:
קישוריות סלולרית במהירות גבוהה ()1xEVDO,CDMA2000 1X
תאימות לIS-95A/B -
ממשק USB
דרישות מערכת:
כונן תקליטורים
חיבור USB
מעבד  Pentium 150MHzומעלה
©
©
מערכת הפעלה Windows 2000 , Windows XP
כיצד לחבר את מודם?
חבר את מודם ה-
במהלך החיבור.
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באופן נאות ליציאת  ,USBוהקפד שלא ייפגע

 .2התקנה
התקנת התוכנה למודם
הערה :אל תחבר את מודם ה-

.

לפני התקנת התוכנה הרלוונטית.

א .הכנס את תקליטור ההתקנה לתוך כונן התקליטורים שלך כדי להתקין
את התוכנה למודם ה-
ב .הפעל את " "setup.exeבתקליטור ההתקנה .אחר כך לחץ
בחלון Setup Welcome

ג .לחץ

ד .לחץ

כשמוצג החלון על אודות ""Windows Logo testing

כדי לסיים את ההתקנה ,וסגור את המסך האחרון של האשף.

התקנת מנהל ההתקן
א .לאחר התקנת התוכנה שלעיל ,חבר את המודם ליציאת  USBכדי להתקין את
מנהל ההתקן ל.USB -
ב .לאחר חיבור נאות של המודם עשוי להופיע חלון ""Found new Hardware Wizard
בחלון.
הדומה לחלון הבא .בחר " ,"No, not this timeואחר כך לחץ

ג .כעת "Inwireless CDMA Module Port" ,יזוהה באופן אוטומטי.
לאחר בחירת האפשרות ")"Install the software automatically (Recommended
לחץ
בחלון ""Found new Hardware

ד .לחץ
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כשמוצג החלון אודות ""Windows Logo testing

ה .לחץ

כדי לסיים את התקנת ה"Inwireless CDMA Module Serial Port" -

ו .לאחר סיום התקנת ה ,"Inwireless CDMA Module Serial Port" -יהיה עליך
לחזור על פעולות הדומות לאלה המתוארות בשלבים ב' עד ה' ,כדי להתקין את
ה"Inwireless CDMA Module Serial DM Port" -

ז .התקנת מנהל ההתקן הושלמה .תוכל לבדוק אם ההתקנה הצליחה או לא ע"י בדיקת
חלון מנהל ההתקנים .צילום המסך הבא מציין שמנהל ההתקן ל USB -הותקן כהלכה.

 .3הפעלה ויציאה ממודם ה-
הפעלה
באופן אוטומטי לאחר חיבור
בהתאם להגדרות שלך ,תופעל התוכנה של מודם ה-
ע"י לחיצה
המודם ליציאת  .USBלחילופין ,יוכל המשתמש להפעיל את מודם ה-
שנוצר על שולחן העבודה לאחר התקנה מוצלחת.
כפולה על הסמל
Telit U1 Modem
Program
ניתן להפעיל את התוכנה גם ע"י בחירתStart :
מסך ראשי
כשמודם ה-

מופעל ,יוצג המסך הראשי כדלהלן:

רכיבי המסך הראשי
החלון כולל:
לחצני פעולה לחיבור ולניתוק ,קישורים לתפריט התאמה אישית.
פעולה
לחצן
מציג את חלון ספר הטלפונים
התחברות לאינטרנט
מנתק את החיבור הנוכחי
מציג את חלון ההגדרות
מציג את חלון הsms-
סמלי חיווי בחלון
משמעות
סמל
סמל עוצמת אות :הפס מציין את חוזק אות הרדיו
סמל אין קליטה :אין קליטה זמינה כעת
סמלי רשת :מציגים איזו רשת זמינה כעת במיקום שאתה נמצא בו
()1xEVDO, CDMA2000 1X
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הערה :לאחר יצירת החיבור ,יציין הסמל את הרשת שאליה התחברת
סמל מצב נדידה :מציין אם אתה נודד ברשת של ספק שירות שאיננו
ספק השירות שלך
סמל הודעה שלא נקראה
סמל חיבור :מציין שחיבור הנתונים נוצר
מצב שינה :החיבור נוצר ,אולם לא מתבצעת העברת נתונים

יציאה
 ,עליך לוודא שאתה מנותק מהרשת .לחץ
לפני סגירה ויציאה מהתוכנה של מודם ה-
בחלון האישור.
על הלחצן במסך הראשי .חלון האישור יוצג .לחץ
הפעולה הסתיימה.

 .4חיבור וניתוק
חיבור
נדרש זמן מה כדי
במסך הראשי כדי ליצור חיבור .למודם ה-
לחץ על הלחצן
להתחבר לרשת .לאחר יצירת החיבור יוצג המסך הראשי ,הדומה למסך הבא.

ניתוק
במסך הראשי כדי לנתק את החיבור הנוכחי .לאחר הניתוק,
לחץ על הלחצן
ייראה המסך הראשי כך.

 .5הגדרה
במסך הראשי ,יוצג חלון ההגדרה.
לאחר שתלחץ על הלחצן
חלון ההגדרה מורכב מ 3-כרטיסיות User Data ,General ,ו.Data-
:General
תוכל להתאים אישית את האפשרויות הבאות על ידי גישה לכרטיסייה .ֿGeneral
היישום יופעל באופן אוטומטי לאחר חיבור המודם.
המודם יכבה לאחר סגירת יישום זה.
פעולת היישום נעצרת באופן אוטומטי כשהמחשב נכנס למצב חיסכון בצריכת חשמל.
:User Data

תוכל להתאים אישית את האפשרויות הבאות על ידי גישה לכרטיסייה :Data
Network Connection (User Name, Password, Connect number) - User History

הערה :עליך להגדיר פריטים אלה כהלכה עבור ספק השירות שלך כדי ליצור חיבור נתונים.
בחלון זה תוכל גם לבדוק את היסטוריית חיבור הנתונים על ידי לחיצה על הלחצן:

:Data
תפריט זה נועד להגדרות המפעיל.
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.6

SMS
לאחר שתלחץ על הלחצן במסך הראשי ,יוצג חלון ה.SMS-
חלון ה SMS-כולל שתי כרטיסיות In-Box ,ו.Out-Box -
In-Box
ההודעות שהתקבלו נשמרות ב ,In-Box-וניתן לגשת אליהן בכרטיסייה זו.
לא ניתן לקבל הודעות  ,SMSניתן אך ורק לשלוח הודעות  SMSבאנגלית בלבד בעזרת

Out-Box
ההודעות שנשלחו נשמרות ב ,Out-Box-וניתן לגשת אליהן בכרטיסייה זו.

כתיבת הודעה חדשה
יש ללחוץ על הלחצן בכרטיסייה  In-Boxאו . Out-Box
יופיע חלון ההודעה כדלהלן .בחלון זה תוכל לכתוב הודעה ולשלוח אותה על ידי לחיצה על
הלחצן .

 .7ספר טלפונים
לאחר שתלחץ על הלחצן במסך הראשי ,יוצג חלון ספר הטלפונים .בחלון זה תוכל להוסיף
לשנות/למחוק רשימות ספר טלפונים על ידי לחיצה על הלחצן המתאים.

חלון ADD
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 .8מפרט
.
נוריות חיווי  -קיימות שתי נוריות חיווי ב-
האחת לפעילות (אדומה) ,והשנייה לתעבורת נתונים (ירוקה).
מציינת

נורית חיווי
נורית פעילות מאירה (אדומה)

המודם מוזן בחשמל ופועל.

נורית תעבורת נתונים מאירה (ירוקה)

המודם מאתחל ומתאפס כעת.

נורית תעבורת נתונים מהבהבת (ירוקה)

חיבור הנתונים נוצר.

נתונים טכניים:
מהירות תקשורת:
כיסוי CDMA2000 1X

DL:144Kbps

UL:144Kbps

כיסוי EV-DO

DL:2.4Mbps

UL:144Kbps

ממשק HW

USB

תמיכת רשת:
כיסוי CDMA2000 1X

800MHz

EV-DO

800MHz

משקל

 29גרם

מידות במ"מ

50x33x16

 .9כתב אחריות למוצר סלולרי
מתוצרת " "Innomtekמדגם
הגדרות:
במסגרת כתב אחריות זה ,למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
" :"Innomtekיצרן המוצר.
"דאי טלקום בע"מ" מקבוצת  :דאי טלקום בע"מ ,החברה אשר מונתה על ידי  Innomtekכיבואנית הבלעדית של
מוצרים סלולריים מתוצרת  Innomtekלישראל.
"המוצר" :מודם  USBמתוצרת .Innomtek
"לקוח" :מי שמחזיק כדין במוצר ובתעודת האחריות.
"משווק מורשה" :הגוף המורשה לשווק את "המוצר" על ידי דאי טלקום בע"מ או על ידי מפעיל רשת התקשורת
הסלולרית.
"מערכת רט"ן" :מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולרית.
"תחנת שירות מורשית" :תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצרים סלולריים מתוצרת Innomtek
ולאביזרים נלווים מאושרים ,ומורשית לעסוק בכך או על ידי דאי טלקום בע"מ או על ידי מפעיל רשת התקשורת
הסלולרית .רשימת תחנות השירות המורשות מצורפת לתעודת אחריות זו.
"נקודת המכירה" :נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
דאי טלקום בע"מ אחראית כלפי הלקוח בלבד ,לתקינות המוצר ,מבחינת לקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים ,בתנאי
שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות היצרן והיבואן .השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן
בכפוף לתנאים הבאים:
 .1האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת ( 12חודשים) ("תקופת האחריות") .תקופת האחריות מתחילה עם מסירת
המוצר ללקוח .תקופת האחריות לאביזרים הנלווים למוצר מוגדרת ספציפית לכל פריט באריזתו.
 .2האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי דאי טלקום בע"מ.
" .3מוצר" אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים ,יתוקן על ידי דאי
טלקום בע"מ ,או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני ,בחלקים חדשים
ומקוריים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דאי טלקום בע"מ ועל חשבונה ,ותימסר ללקוח אישור על ביצוע
התיקון הכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו .לא תוקן המוצר כאמור  -דאי טלקום בע"מ תספק ללקוח
מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תשיב ללקוח את התמורה ששלם בעדו ,הכל לפי בחירת דאי
טלקום בע"מ .ההתחייבות לתיקון כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
 .4קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו :לרבות מסך,
האנטנה ,לוח מקשים וכו' ,הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
 .5היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי דאי טלקום בע"מ  -המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות
זה ליתרת תקופת האחריות .תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות
המקורית .המוצר המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים ,יהיו לאחר ההחלפה לרכוש דאי טלקום בע"מ.
 .6בכל מקרה של מימוש האחריות על הלקוח להציג את תעודת אחריות זו.
 .7הוצאות הובלה/משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הלקוח.
 .8המוצר יתוקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר לתחנת השירות המורשית ,או לחילופין בתוך ארבעה עשר יום מיום
שנמסר לנקודת המכירה .שבתות וחגים לא יבואו במנין התקופות הנ"ל.
 .9כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן ה"מוצר".
 .10היה והתברר שהליקוי במוצר ,אשר התגלה במהלך תקופת האחריות ,הינו כתוצאה מהמקרים
המפורטים להלן ,תודיע תחנת השירות המורשית על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה
הלקוח חייב לשלם לדאי טלקום בע"מ ו/או לתחנת השירות המורשית מטעמה בגין הנסיעה ,ההובלה,
דמי משלוח ,העבודה ,החומרים ,הרכיבים ,האביזרים וכדומה ,אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה ,בהתאם
למחירון אשר יהיה בתוקף בדאי טלקום בע"מ באותה עת.
במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם
להוראות  Innomtekו/או רשלנות ,הזנחה ,אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן,
שבר ,חדירת נוזלים ,לחות יתר ,ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים
כלשהם על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי דאי טלקום בע"מ ,תאונות
ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה ,שבר ,פגיעת ברק,
נוזלים ,אש) נתיכים שרופים ו/או שימוש באביזרים (כגון מטען ו/או סוללה) לא מאושרים על ידי Innomtek
ו/או דאי טלקום בע"מ לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים
ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי  Innomtekו/או דאי טלקום בע"מ ו/או מכל סיבה
אחרת שאינה קשורה לדאי טלקום בע"מ ו/או ל.Innomtek -
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 .11מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו ,כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת
האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א .הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
ב .במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ג .המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של המוצר או קוד התאריך שעל האביזר  -הוסרו ו/או נמחקו
ו/או שונו.
ד .במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או כיסוי של השירות הסלולרי ו/או של תקלות ב"מערכות הרט"ן"
המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או
עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.
 .12האחריות הכוללת של דאי טלקום בע"מ ושל  Innomtekלתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר,
ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק ,לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר .דאי טלקום
בע"מ ו Innomtek -לא תהיינה אחריות בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים,
בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר ,כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם
העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי ,עקב אי שימוש במוצר או ציוד נלווה ,ותביעות על
ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 .13למעט התחייבותן המפורשת של דאי טלקום בע"מ ו Innomtek -כמפורט בכתב אחריות זה ,לא קיימת כל אחריות
או התחייבות ,בין בכתב ובין בעל פה ,של דאי טלקום בע"מ או  .Innomtekכל אחריות למוצרים או לשימוש בהם
לרבות ,אך לא רק ,באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם ,תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
 .14עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  300שקלים  -במשך שנה נוספת
לאחר תום תקופת האחריות) ,רשאי הלקוח לרכוש מדאי טלקום בע"מ חלקי חילוף לשם תיקון המוצר בתמורה
כמקובל אצל דאי טלקום בע"מ.
 .15משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי  Innomtekו/או דאי
טלקום בע"מ לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי ,אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 .16האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד .על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן
ייחודי חוקי מדינת ישראל .סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט
המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות :באר שבע ,תל אביב ,ירושלים ,חיפה.
 .17לקבלת שירות יש לפנות לאחת מתחנות השירות המורשות המפורטות ברשימה המצורפת או לנקודת המכירה.
לפני כן אנא עין במדריך למשתמש .ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך פנייה
לתחנת השירות!
דאי טלקום בע"מ
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