
Instalace modemu AnyDATA ADU-770WH na Mac OS X

Aby  bylo  možné  se  s  combo  modemem  AnyDATA  ADU-‐770WH  připojit  k  internetu  na  počítači  
s  operačním  systémem  Mac  OS  X,  je  potřeba  nejdříve  nainstalovat  ovladač  AnyDATA  USB  Modem  
Driver,  a  potom  vytvořit  vytáčené  připojení,  kterým  budete  ovládat  činnost  modemu  na  svém  
počítači.

Stažení

V  internetovém  prohlížeči  si  otevřete  adresu  www.o2techzona.cz  a  po  levé  straně  zvolte  sekci  

Mobilní  modemy.  Nyní  vyberte  ze  seznamu  svůj  AnyDATA  ADU-‐770WH  a  klikněte  na  záložku  Ke  

stažení.  Odtud  si  stáhněte  do  počítače  Ovladač  pro  MAC  OS  X.  

Instalace

Po  stažení  na  soubor  dvakrát  poklepejte,  Pm  dojde  k  rozbalení  ZIP  archivu.  Instalaci  programu  

zahajte  poklepáním  na  ikonu  balíku  s  názvem  Anydata  USB  Modem  driver.

http://www.o2techzona.cz
http://www.o2techzona.cz


V  prvním  kroku  instalace  pokračujte  pouze  klinuPm  na  ConOnue.

V  druhém  kroku  si  přečtěte  důležité  informace  a  opět  pokračujte  tlačítkem  ConOnue.



Program  se  automaUcky  instaluje  na  hlavní  startovací  disk.  Pokud  chcete  změnit  místo  instalace,  

klikněte  na  tlačítko  Change  Install  LocaOon.  V  opačném  případě  zahajte  instalaci  tlačítkem  Install.

Během  instalace  budete  vyzváni  k  zadání  hesla  k  vašemu  účtu.



Před  začátkem  instalace  budete  upozorněni,  že  po  dokončení  instalace  je  nutné  restartovat  počítač.  

Pokračujte  v  instalaci  tlačítkem  ConOnue  InstallaOon.

Během  cca  2  minut  se  ovladač  nainstaluje.  KliknuPm  na  tlačítko  Restart  zahajte  restart  počítače.



Nastavení

Po  restartu  počítače  je  nutné  nastavit  vytáčené  připojení  (tzv.  DIAL-‐UP).  Vzhledem  k  tomu,  že  

AnyDATA  ADU-‐770WH  je  combo  modem,  je  nutné  vytvořit  vytáčené  připojení  pro  obě  technologie.  

Zvlášť  pro  3G  a  zvlášť  pro  CDMA  technologii.  V  případě,  že  využíváte  pouze  jednu  z  technologií,  stačí  

vytvořit  pouze  jedno  vytáčené  připojení.

Pokud  se  chcete  připojovat  k  internetu  pomocí  technologie  3G,  je  nutné  nejdříve  vyjmout  SIM  

kartu  z  modemu,  vložit  ji  do  mobilního  telefonu,  vypnout  ochranu  SIM  karty  kódem  PIN,  a  poté  

vráOt  SIM  kartu  zpět  do  modemu.  V  opačném  případě  by  připojení  nefungovalo.

Nyní  připojte  modem  do  USB  portu  počítače.  Po  krátké  chvíli  se  na  obrazovce  objeví  informace,  že  

bylo  detekováno  nové  rozhraní.  Pokračujte  tlačítkem  Network  Preferences.



Objeví  se  okno  s  nastavením  síťových  připojení.  V  levém  sloupci  budou  mimo  jiné  i  položky  AnyDATA  

CDMA  Products  a  AnyDATA  WCDMA  Products.



Obě  dvě  položky  postupně  označte  a  znamínkem  „–“  je  ze  seznamu  odstraňte.  Znamínko  „–“  se  

nachází  pod  levým  svislým  sloupcem.



Nastavení  3G  připojení

Nyní  vytvořte  nové  rozhraní  klinuPm  na  znaménko  „+“,  které  se  nachází  opět  pod  levým  svislým  

sloupcem.



V  tabulce,  která  se  objeví,  vyberte  v  řádku  Interface  položku  AnyDATA  WCDMA  products  a  do  řádku  

Service  Name  napište  O2  3G.  KliknuPm  na  tlačítko  Create  vytvoříte  nové  rozhraní.

V  levém  sloupci  vyberte  nově  vytvořenou  položku  O2  3G  a  po  pravé  straně  klikněte  na  tlačítko  

Advanced.



V  horní  řadě  klikněte  na  záložku  Modem.  V  řádku  Vendor  vyberte  položku  Generic,  v  řádku  Model  

vyberte  možnost  GPRS  (GSM/3G)  a  do  řádku  APN  napište  malými  písmeny  slovo  internet.  Ostatní  

položky  nechte  nastaveny  tak,  jak  jsou,  a  nastavení  uložte  kliknuPm  na  tlačítko  OK.  



Nyní  do  řádku  Telephone  Number  vyplňte  číslo  *99#  a  nastavení  uložte  kliknuPm  na  Apply.  Tímto  je  
vytáčené  připojení  nastavené  a  k  internetu  se  můžete  připojit  tlačítkem  Connect.



Během  několika  vteřin  budete  připojeni  k  internetu.  Připojení  je  indikováno  v  horní  čásU  okna,  kde  je  

vidět,  délka  trvání  připojení  a  IP  adresa  přidělená  vašemu  počítači.  Připojení  k  internetu  později  

ukončíte  kliknuPm  na  tlačítko  Disconnect.  Pak  je  možné  modem  vytáhnout  z  USB  portu  a  zavřít  okno  

s  nastavením  systému.



TIP:      ZaškrtnuPm  políčka  Show  modem  status  in  menu  bar  se  v  horním  stavovém  řádku  objeví  ikona  

telefonního  sluchátka,  znázorňující  vytáčené  připojení.  Pomocí  této  ikony  se  můžete  v  budoucnu  

připojovat  k  internetu,  aniž  byste  museli  znovu  otevírat  okno  s  nastavením  systému.



Nastavení  CDMA  připojení

Vytvořte  nové  rozhraní  klinuPm  na  znaménko  „+“,  které  se  nachází  pod  levým  svislým  sloupcem.



V  tabulce,  která  se  objeví,  vyberte  v  řádku  Interface  položku  AnyDATA  CDMA  products  a  do  řádku  

Service  Name  napište  O2  CDMA.  KliknuPm  na  tlačítko  Create  vytvoříte  nové  rozhraní.

V  levém  sloupci  vyberte  nově  vytvořenou  položku  O2  CDMA  a  po  pravé  straně  klikněte  na  tlačítko  

Advanced.



V  horní  řadě  klikněte  na  záložku  Modem.  V  řádku  Vendor  vyberte  položku  AnyDATA,  v  řádku  Model  

vyberte  možnost  CDMA  a  v  řádku  Dial  Mode  vyberte  Ignore  dial  tone  when  dialing.  Ostatní  položky  

nechte  nastaveny  tak,  jak  jsou,  a  nastavení  uložte  kliknuPm  na  tlačítko  OK.  



Nyní  vyplňte  uživatelské  údaje.  Do  řádku  Telephone  Number  vyplňte  číslo  #777,  do  řádku  Account  
Name  vyplňte  své  uživatelské  jméno,  do  řádku  Password  vyplňte  své  heslo  a  nastavení  uložte  
kliknuPm  na  Apply.  Tímto  je  vytáčené  připojení  nastavené  a  k  internetu  se  můžete  připojit  tlačítkem  
Connect.



Během  několika  vteřin  budete  připojeni  k  internetu.  Připojení  je  indikováno  v  horní  čásU  okna,  kde  je  

vidět,  délka  trvání  připojení  a  IP  adresa  přidělená  vašemu  počítači.  Připojení  k  internetu  později  

ukončíte  kliknuPm  na  tlačítko  Disconnect.  Pak  je  možné  modem  vytáhnout  z  USB  portu  a  zavřít  okno  

s  nastavením  systému.



TIP:      ZaškrtnuPm  políčka  Show  modem  status  in  menu  bar  se  v  horním  stavovém  řádku  objeví  ikona  

telefonního  sluchátka,  znázorňující  vytáčené  připojení.  Pomocí  této  ikony  se  můžete  v  budoucnu  

připojovat  k  internetu,  aniž  byste  museli  znovu  otevírat  okno  s  nastavením  systému.

Řešení  pojží

• Postupoval(a)  jsem  podle  návodu  a  internet  se  mi  již  podařilo  zprovoznit.  Nyní  když  se  chci  

připojit,  objeví  se  chyba:  “The  communicaOon  device  selected  for  your  connecOon  does  not  exist.  

Verify  your  senngs  and  try  reconnecOng.”

• Odpojte  modem  od  počítače  a  připojte  ho  do  jiného  USB  portu.  Počkejte  cca  30  sekund  a  zkuste  se  

připojit  znovu.

• V  modemu  mám  vloženou  SIM  kartu,  ale  při  pokusu  o  připojení  k  internetu  se  objeví  chyba:  “An  

error  occurred  with  the  modem.  Try  reconnecOng.  If  the  problem  conOnues,  verify  your  senngs  

and  contact  your  Administrator.”

• Pravděpodobně  má  vaše  SIM  karta  akUvní  ochranu  kódem  PIN.  Odpojte  modem  od  počítače,  

vyjměte  SIM  kartu  z  modemu,  vložte  ji  do  mobilního  telefonu  a  deakUvujte  ochranu  kódem  PIN.  

Potom  vložte  SIM  kartu  zpět  do  modemu,  připojte  ho  do  USB  portu  počítače,  počkejte  cca  30  

sekund  a  zkuste  se  připojit  znovu.


