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Vsebina paketa 
BandLuxe C339 USB modem 

 

Lastnosti 
● Podpora 2G, 3G, 3.5G in HSPA + standard 
(HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS) 
● Podpora SMS sporočil 
● USB vmesnik 
● Podpora microSD / microSDHC shranjevanje 
● Podpora sisteme: Windows 7, Vista, XP 
● Ne vpliva na druge zunanje naprave USB 
● Multi jezik vmesnika v (angleščini, 
francoščini, nemščini, italijanščini, španščini, 
tradicionalni kitajščini, rušćini, 
portugalščini ,finščini, slovenščini) 
● Priključi & Uporabljaj (Plag&Play)

Pred namestitvijo 
Podatki 
Pred namestitvijo C339, priporočamo pridobitev naslednjih podatkov s 
kartice SIM mobilnega operaterja omrežja: 

Ime dostopne točke(APN) 
- Za mnoge operaterje je lahko APN preprosto Internet. 

Telefonska Številka 
- Telefonska številka za klic, da vzpostavite omrežno povezavo. 
BandLuxe programska oprema omogoča pravilen vnos telefonske 
številke 

Geslo (Opcija) 
- Nekateri (ne veliko) operateji zahtevajo geslo. 

Opomba: BandLuxe C339 je radio naprava. 
Prosimo, upoštevajte, da so kovinski materijali 
oddaljeni proč od naprave. 

Vstavite SIM Kartico & mikroSD Spominsko Kartico  

    

1. USB priključek se lahko podaljša s klikom na modem USB (slika 1) 
2. Odstranite zadnji pokrov, da vstavite SIM kartico. (slika 2) 
3. MicroSD čitalnik kartic je opremljen. Sledite smeri puščice, da 
vstavite microSD kartico. (slika 3) 
* micro SD kartico je potrebno dodatno naročiti pri vašem operaterju. 

Namestitev strojne opreme 
S pravilno vstavljeno SIM kartico,lahko C339 povežete z računalnikom 
preko USB vhoda.   
1. Vstavite C339 v računalnik. 
2. Ko je povezava vzpostavljena se vklopi LED lučka. 
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Namestitev programske opreme 
Proces in videz nekaterih elementov programske opreme v 
operacijskem sistemu Windows Vista bo nekoliko drugačen kot v XP. 
Te razlike so majhne in ne smejo na kakršen koli način omejevati 
funkcionalnosti C339 modema. 
 
 
 

Zaznavanje nove programske opreme 
Windows XP 
Ko je C339 povezan, se prikaže pojavno okno. Naprava bo 
opredeljena kot BandLuxe 3.5G HSPA  adapter. 
Windows Vista / Win 7 
V Vista / Win 7, se lahko prikaže  pojavno okno. Za nadaljevanje 
kliknite Dovoli. 
Po prvem pojavnem oknu, bodo vsa druga pojavna okna za 
namestitev programske opreme enaka v vseh združljivih različicah 
Windows. 
Namestitev programske se bo samodejno nadaljevalo.Če ne, se lahko 
namesti v Moj računalnik/My Computer, kjer bo C339 opredeljen kot 
CD-ROM naprava. Včasih se lahko med namestitvijo ponovno začene 
računalnik/restart. Če se to zgodi, ponovno zaženite namestitev iz Moj 
računalnikk/MyComputer. 
 
 
 
 

 

 
 

Namestiteveni čarovnik 
Izbira jezika 

 
 
Priprava 

 
C339 samodejno uporabi jezik primeren za vaš operacijski sistem, če 
je ta na voljo. 

Pozdravljeni 

 
Okno namestitvenega čarovnika se odpre samodejno. Prva stran 
vsebuje OS združljivost in pravne omejitve odgovornosti. Za 
nadaljevanje kliknite Naprej. 
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Licenčna pogodba 

 
Za nadaljevanje kliknite Sprejemam licenčne pogoje > Naprej.  

Izberite namestitveno mapo  

 
Za ročno izbiro mape izberite Spremeni. 

Spremenite tretnuno ciljno mapo  

 
Za izbor mapo označite in kliknite V redu . Za zapiranje okna 
brskalnika kliknite Prekliči. 

 

Potrditev namestitve 

 
Za spremembo predhodnih nastavitev kliknite Nazaj. Za začetek 
namestitve kliknite Namestitev. 

Namestitev 

 

Namestitev je končana 

 
Za izhod iz namestitve programske opreme kliknite Končaj. Upravitelj 
Povezavese bo samodejno zagnal. 
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Osnovni zaslon 
 
1. Moč Signala 
2. Zmanjšanje 
3. Radio Tehnologija 
4. Mobilni Mrežni Operater 
5. Status Povezave 
6. Čas Vzpostavljene povezave 
7. Celotna Količina Naloženih Podatkov 
8. Celotna Količina Prenešenih Podatkov 
9. Meni 
10. Osnovni Zaslon 
11. Poveži/Prekini povezavo 
12. Zapri 
 
 
 
 
 

Meni zaslona 

 
SMS: Tekstovna sporočila kot je Inbox, itd 
Nastavitve: Splošno, SMS, SIM, Radio in Izbrana omrežja. 
Statistika: Graf nalaganja/nameščanja,  
Kontakti: C339 SIM Kartica in Outlook seznam Kontaktov. 
Profil: Namestitev profila povezave/možnosti. 
Informacije: Naprava, Verzija. 
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Vzpostavitev povezave 

Z namestvijo C339 je spletna povezava pripravljena za uporabo. C339 
samodejno skenira vaš sistem in ustvari privzeti profil, ki naj bi v večini 
primerov deloval. Za preizkus kliknite gumb Poveži.   

 Povezovanje traja približno 5 sekund. Po vpostavljeni povezavi 
začetni zaslon prikaže status Povezan. Če povezava ni uspela 
preverite ali je SIM kartica pravilno vstavljena in modem pravilno 
vstavljen v USB vhod.Če sta, je mogoče potrebno ustvariti nov 
profil. Ko je povezava vzpostavljena, na modemu sveti LED lučka.  

 

Usvarite Profil 
1. Kliknite Meni > Profil. Meni profila bo vseboval privzeti profil, ki 

prikazuje ime operaterja SIM kartice. 

 

2. Da usvarite nov profil kliknite Novo. Ali je potrebno izpolniti vseh 
pet prostorov je odvisno od operaterja.  

 

 
3. Izberite Ime profila. Ime se kreira samodejno in je v pomoč pri 

različnih metodah povezovanja. 
4. Pri vašem operaterju ugotovite ali je potrebno vpisati Uporabniško 

ime in Geslo. 
5.Geslo je lahko katera koli kombinacijo črk, številk ali simbolov ter 

velike in male črke. 
6. Vnesite Ime Dostopne Točke (APN), ki ga dobite pri operateju SIM 

kartice.

3. Za vzpostavitev brezžične povezave vpišite telefonsko številko, 
ki ste jo dobili pri vašem operaterju in kliknite Shrani. 

 

 
 
 
 

 

 
3. V oknu Profila, kliknite na novo ustvarjen profil in nato kliknite 

Privzeto. Kliknite V redu, da je ta profil potrjen kot privzet . 
4. BandLuxe C339 je sedaj pripravljen za brezžično povezavo. Za 

vspostavitev povezave kliknite Poveži. Vspostavljanje povezave 
naj bi trajalo do 5 sekund. Ob vzpostavljeni povezavi Osnovni 
zaslon prikazuje status Povezan. 

Opomba: Če preklopite na drugo kartico SIM, privzeti profil ne velja 
več. Ustvariti morate nov profil na opisani način. 

Izberite Profil 
Zahtevani so lahko različni profili, glede na različne lokacije. 
1. Kliknite Meni > Profil. 

 

2. Označite želeni profil in kliknite Privzeto. 

 

3. Za potrditev željenega profila kliknite V redu. 

 

4. Ob privzetem profilu se bo pojavila beseda YES. 
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Lastnosti profila 
V oknu Profil, za prilagoditev privzetega profila kliknite Uredi. Če 
želite prilagoditi profil, ki ni privzeti profil, ga označite in nato kliknite 
Uredi. Za ogled menija Nastavitev kliknite Uredi Podrobnosti. 

 

 

Pridobite najnovejše Seznam APN baze 
podatkov 

Profil zagotavlja funkcijo posodobitev seznama APN . Ko se vzpostavi 
omrežna povezava, bo seznam APN potrebno posodobiti s klikom na 
ta gumb.  
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Upravitelj Povezaveomogoča standardne SMS možnosti kot vse druge 
mobilne naprave.Povezane informacije, vključno z imenom stika, 
številko, telo besedila in shranjeni datum vsakega sporočila v Prejeto, 
V pošiljanju, Poslano . 

Prejeto 
Vsebuje prejeta sporočila.  
 

 

 

 

Poslano 
Vsebuje vsa uspešno poslana sporočila. Za brisanje , sporočil 
označite in kliknite Zbriši.  

V pošiljanju 
Vsebuje zaključena, vendar neposlana sporočila.  

Sestavi 
Vsebuje vsa orodja za ustvarjanje sporočil. 
To: Vsebuje telefonsko številko prejemnika.  

 

 Protisnite za ogled seznama Kontaktov  

 - SIM kartica kontakti 

 - Outlook kontakti 

 - C339 kontakti  

 

Za izbiro kontakta, osebo označite in kliknite Izberi. Za vrnitev v okno 
Ustvari kliknite Izhod.Za ogled vseh shranjenih predlog, kliknite 
Predloge ali ustvari/izbriši.Označite predlogo in kliknite Izberi, da jo 
vstavite v sporočilo. 

Za ustvarjanje nove predloge kliknite Novo. Kliknite Shrani, če želite 
dodati novo predlogo na seznam obstoječih. Kliknite Prekliči, da se 
vrnete v okno seznama predlog. Za brisanje predloge, kliknite Izbriši.  
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Slošno 
Za samodejno povezavo C339 z internetom med zagonom, kliknite  
Samodejna povezava ob zagonu. 

 

Jezik 
Upravitelj Povezaveponuja več jezikikovni vmesnik. Če želite izbrati 
jezik, kliknite meni, označite in izberite jezik. Kliknite Shrani za 
izvajanje v izbranem jeziku.  

SMS 
Prednosti 

Novo SMS sporočilo: Označite, da dobite obvestitilo, o novem SMS 

sporočilu. 

SMS Storitveni Center 
Uporabite obstoječo številko v telefonu. Za ročen vpis številke 
storivenega centra odstranite kljukico. Po končanih spremembah 
nastavitev kliknite Shrani.  
 

 

 

SIM 
 
Omogoči / Onemogoči ali spremenite PIN SIM kartice.Pri spremembah 
nastavitev mora biti SIM kartica vstavljena v modem. 

 

Po treh napačnih vpisih PIN kode bo kartica blokirana. Za odblokado . 
kontaktirajte vašega operaterja. 
 

 

 

Radio 

 

Izberite željen signal in pritisnite Uporabi.  

Mreža 
Izbira omrežja 
Izbirate med standardnim in ročnim načinom izbire omrežja.  
Za nadaljevanje kliknite Naprej. 

 

Po opravljenih spremembah kliknite Shrani. 
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Ročno 
Izberite omrežje iz med vseh razpoložljivih. Za ogled seznama Kliknite 
Ročno> Naprej. Označite omrežje in kliknite Izberi. Če omrežja ne 
boste spreminjali, kliknite Prekliči. 
Upoštevajte, da lahko do omrežij dostopate le kadar C339 ni povezan 
v omrežje. 
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Statistika 
Okno statistika prikazuje nedavno aktivnost nalaganja in prenašanja 
podatkov. Če aktivnosti na grafu ni, je modem izklopljen. 
Kliknite Meni > Statistika. 
 

 

 
 
 

Dnevnik povezav 
Za zgodovijno povezav in statistiko povezav, kliknite Meni > Statistika 
> Dnevnik povezav . 
 

 

 

Informacije 
Okno informacije ponuja verzijo ali specifikacije signala. Kliknite  
Meni > Informacije. 

O  
Za informacije o verziji podatkov, kliknite Meni > Informacije > O   
IMEI: International Mobile Equipment Identity number (mednarodna 
identifikacijska številka opreme) 
Verzija: Verzija programske opreme 
F/W Version: Verzija strojne programske opreme 
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Q: Zakaj začetni zaslon prikaže Ni Naprave? 

 

A: Prepričajte se da je C339 pravilno vstavljen in priklopljen. Če okno 
vedno še vedno prikazuje status Ni Naprave, preverite LED lučko. 

Če led lučka ne sveti gre lahko za naslednjo težavo: 
- USB vhod ni aktiviran. Preverite v Device Manager. 

Q: SIM kartica deluje, zakaj modem C339 ne 
vzpostavi povezave? 

 

A: Preverite informacije profila; kliknite Meni > Profil 
 

Če je nastavitev profila je v redu, je potrebno prilagoditi nastavitve 
radia ali omrežja treba. Kliknite Meni>Nastavitve. Glej Poglavje 4 
za podrobnosti. Če so nastavitve Radia in Omrežja v redu, preverite 
indikator moči signala v zgornjem levem kotu Upravitelja Povezave. 

 

Q: Kako v Upravitelj Povezave uvoziti kontakte? 
 
A: Kliknite Meni > Kontakti >  

 - Uvoz iz SIM kartice. 

 - Uvoz iz Outlook. 

 - Uvoz iz C339 mape kontaktov. 

Q: Kakšne kartice microSDHCTM priporočate za 
uporabo v C339? 

 
A: BandLuxe C339 microSDHC čitalec kartic podpira kartice do 
velikosti 16GB. Priporočamo uporabo SanDisk kartic.. 

Q: Ali lahko preprečim drugim uporabo C339? 
 
A: Da. Kliknite Meni > Nastavitve > SIM in določite geslo SIM kartice, 

PIN kodo. 
 

 
 
 
 
 
 
Q: Zakaj so nekatera SMS sporočila prikazana z 

napačnimi črkami, simboli ? 
 
A: Različni telefoni uporabljajo različne kodne tabele. Ponavadi se 

pojavljajo naslednji simboli 
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + ` - = { } | : “ < > ? [ ] \ ; ‘ , . / 
 

Q: Pri prvi priključitvi modema v računalnik se 
ta samodejno ne zažene? 
 
A: V Moj računalnik kliknite na ikono Upravitelj Povezavein izberite 

samodejni zagon.,  

  BANDLUXE C339 (H:) 

Q: Kako si lahko ogledam navodila v pdf obliki ?  
 
A: Kliknite Začetek > Programi > BandLuxe > BandLuxe 

Dashboard in izberite dokument. Dokument zahteva Adobe 
Acrobat 6.0+. 

 

Indikator 
moči 
signala 
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Varnostne informacije 
Pomembno obvestilo 

 Zaradi prenosa in sprejema lastnosti celičnih komunikacij, se lahko 
podatki občasno izgubijo ali so dostavljeni z zamudo. To je lahko 
posledica razlik v radijski signalih, ki je posledica sprememb v 
značilnostih radijske prenosne poti.Čeprav je izguba podatkov 
redka, lahko okolje, v katerem delujejo C339 negativno vpliva na 
komunikacije. Motnje povzročajo različni dejavniki kot so, odsev 
signala, ionosfera, motenje drugih radijskih kanalov. 

 BandRich Inc ali njeni partnerji ne odgovarjajo za kakršno koli 
škodo, ki izhaja iz zamude ali napake v pošiljanju in sprejemanju 
podatkov. 

 BandLuxe ™ je registrirana blagovna znamke BandRich Inc 

Možne nevarnosti 
Ne uporabljajte BandLuxe C339 v okolju, ki je občutljivo za motnje 
radijskih valov, posebej na področjih, kjer to prepoveduje zakon. 
- Upoštevajte posebna pravila in predpise ter upoštevajte vse 
napisane Opozorila/Opombe. Pred odstranitvijo modela C339 vedno 
izklopite računalnik, če menite, da modem lahko povzroči motnje v 
delovanju drugih naprav. 
- Modema C339 ne uporabljajte na katerem koli področju, kjer lahko 
obstaja nevarnost eksplozije. Iskre lahko na teh območjih povzročijo 
eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali 
celo smrt. Bodite pozorni in upoštevajte vse oznake in navodila. 
- Uporabnikom priporočamo, da prekinejo delovanje C339, ko so na 
bencinski črpalki ali bencinskem servisu. Uporabniki morajo upoštevati 
omejitve glede uporabe radijske opreme v skladiščih goriva (goriva in 
razpečevalne točke), kemijskih obratih ali tam, kjer poteka 
razstreljevanje. 
- Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, 
jasno označeni. Potencialne lokacije lahko vključujejo bencinske 
črpalke, podpalubja čolnov, kemičnio shranjevanje in prečrpavanje, 
vozila, ki uporabljajo utekočinjeni naftni plin (npr. propan ali butan), kjer 
je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah 
ali kovinski delci, in druga območja, kjer morate navadno ugasniti 
motorna vozila. 
V bližini medicinske opreme za ohranjanje življenjskih funkcij. 
- Modema C339 ne uporabljajte, če stev območju, kjer je medicinska 
oprema, ali v bližini opreme, ki je občutljiva na kakršno koli obliko 
radijskih motenj. Na teh območjih je potrebno naprava izklopiti. C339 
lahko oddajajo signale, ki lahko vplivajo na to opremo. 
Na letalu, bodisi na zemlji ali v zraku. 
- Poleg zahtev FAA, mnogi letalski predpisi navajajo, da morate 
izklopiti brezžično naprave, preden se vkrcate v letalo. Prosimo, da 
pred vkrcanjem računalnik izklopite in odstranite C339 iz USB 
vhoda.C339 lahko oddaja signale, ki lahko vplivajo na delovanje 
različnih sistemov in kontrol. 
- Voznik med vožnjo ne sme uporabljati brezžične naprave. V 
nekaterih državah je uporaba take vrste naprav med vožnjo kaznivo 
dejanje.

Regulations 
Oznaka CE 

 Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje predpisane zahteve 
Evropske unije za pridobitev oznake CE.Oznaka CE je skladnost, 
CE sestoji iz črk "CE".Oznaka CE se uporablja za regulacijo 
izdelkov, ki jih ureja  Evropska zakonodaja za zaščito zdravja, 
varnosti in varstvo okolja.Oznaka CE je obvezna za proizvode, ki 
se nanaša na: Proizvajalec doda oznako, da ima dovoljenje 
prodajati svoje izdelke na evropskem trgu. 

 Ta izdelek je v skladu z bistvenimi zahtevami iz direktive 1999/5/EC 
R & TTE, da bi dosegli oznako CE.Priglašeni organ je ugotovil, da 
je ta naprava dokazala, da izpolnjuje zahtevane direktive  in izda 
pozitivno potrdilo in strokovno mnenje. Kot taka naprava bo nosila 
številko priglašenega organa, 0678 poo oznako CE. 

 Oznaka CE ni znak kakovosti. Najpomembnejše je, da se nanaša 
na varnost, ne pa na kakovost izdelka. Drugič, oznaka CE je 
obvezna za izdeleke, ki jo uporabljajo,  večina znakov kakovosti 
so prostovoljni in neobvezni. 

Označevanje: Proizvod mora nositi oznako CE, priglašeni organ 
(-e), kot je opisano v desno. CE 0560. 

15,21 Zvezna komisija za komunikacije (FCC) 
Izjava 
Opozorjeni ste, da bi spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno 
odobrene s strani odgovornih za izpolnjevanje izničijo uporabnikovo 
pravico za delovanje z opremo. 

15,105 (b) Zvezna komisija za komunikacije 
(FCC) Izjava 
Ta oprema je bila testirana in se sklada z omejitvami za digitalne 
naprave razreda B, skladno s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so 
načrtovane, da priskrbijo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v 
stanovanjskih prostorih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko 
oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v 
skladu z navodili, povzroča škodljive motnje radijskih komunikacij. 
Vendar pa ni nobenega jamstva, da se motnje ne bodo pojavile v 
določeni instalaciji. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri 
radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da 
napravo vklopite in izklopite, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z 
enim ali več od naslednjih ukrepov: 
- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno. 
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. 
- Povežite opremo v vtičnico na tokokrogu kot tista, na katero je 
priključen sprejemnik. 
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radio / TV tehnikom za 
pomoč. 
Opozorjeni ste, da bi spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno 
odobrene s strani odgovornih za ustreznost razveljavijo vašo pravico 
za delovanje z opremo. 
Delovanje mora izpolnjevati naslednja dva pogoja: 
1) ta naprava ne sme povzročati motenj in 
2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko 
povzročijo neželeno delovanje naprave. 
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FCC RF Izjava Izpostavljenosti Sevanju: 
1. Ta naprava se ne sme nahajati ali delovati v povezavi z drugimi 
antenami ali oddajniki. 
2. Ta oprema je v skladu z FCC RF o izpostavljenosti sevanju, 
določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in 
upravljati z minimalne razdalje 0,5 cm med napravo in vašim telesom. 
SAR skladnost je bila preizkušena na prenosem računalnik s 
namestitivjo v USB vhod. Končnim uporabnikom je treba zagotoviti 
posebne informacije, potrebne za izpolnitev RF izpostavljenosti 
skladnosti za vse končne uporabnike naprave. 
Max. SAR vrednosti: 1.29mW / g (1 g) v izognitvi radijskih motenj, 
prosimo, da naprave ne uporabljate v bližini drugih oddajnikov. 

Tehnični podatki 
Sistemske zahteve 
Operacijski sistem: Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2+,  
                  Mac OS X 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x 
Spletni brskalnik: Internet Explorer 6.0+ 

LED kazalniki 
 

Barva kazalnik Utripa Sveti 

izklučen Ni povezave Ni na voljo Ni na voljo 

Rdeča  SIM Kartica/Servis Ni pokritosti/ 
še vedno išče 

Napaka (SIM 
kartica ni 

vstavljena, 
neuspešno 

preverjanje ) / 
omogočite PIN 

kodo 
Zelena  WCDMA Na voljo Povezan 
Modra  HSDPA/HSUPA/HSPA+ Ni na voljo Povezan 

Pink/Vijolična /  GPRS/EDGE Na voljo Povezan 

Strojna oprema 
Dimenzije: 80 x 25 x 12 mm  
Teža: 25g 
Notranji spomin: 512 MB NAND Flash 
GSM Bands: 850, 900, 1800, 1900 
UMTS Bands:  

  C330 C331 C339   
UMTS 
Band 850/1900/2100 2100 900/2100   

Okolje 

Delovna temperature 0oC to 55oC (32oF to 131oF) 

Temperatura shranjevanja -20oC to 65oC (-4oF to 149oF) 

Povezava 
Internet: NDIS 
Podatkovna hitrost Downlink: 21 Mbps (Max) 
v bps: Uplink: 5.76 Mbps  
IP Nastavitve: APN, DNS, DHCP vs. Static, Radius 

 
 


