
Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali prenosni 

širokopasovni ključ USB. S ključem USB lahko 

dostopate do brezžičnega omrežja z visoko hitrostjo. 
Opomba: 

Ta priročnik opisuje videz ključa USB in postopke za pripravo, namestitev in 

odstranitev. Za podrobnosti delovanja upravljalskega programa preberite pomoč,  

ki je v upravljalskem programu. 

 

Spoznajte svoj ključ USB 

Naslednja slika prikazuje videz ključa USB. in je zgolj simbolična. Dejanski izdelek 

se lahko razlikuje od slike. 
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 Vrtljivi USB konektor 

Poveže USB ključ z osebnim računalnikom 

 

 Gumb 

Prit isni gumb, da se odpre USB konektor, kot je prikazano na sliki 
 

 
 

 Indikator 

Prikazuje stanje ključa USB. 

 Zelena, utripa dvakrat vsake 2 sekunde: Ključ USB je vključen. 

 Zelena, utripa vsake 0.2 sekunde. Programska oprema na USB ključu se 

nadgrajuje. 

 Zelena, utripa enkrat vsake 2 sekunde: Ključ USB se prijavlja v omrežje 2G. 

 Modra, utripa enkrat vsake 2 sekunde: Ključ USB se prijavlja v omrežje 3G/3G+. 

 Svetlo modra, utripa vsake 2s: Ključ USB se prijavlja v omreže LTE. 

 Zelena, sveti neprekinjeno: Ključ USB je povezan v omrežje 2G. 

 Modra, sveti neprekinjeno: Ključ USB je povezan v omrežje 3G. 

 Svetlo modra, sveti neprekinjeno: Ključ USB je povezan v omrežje 3G+/LTE. 

 Ne sveti: Ključ USB je odstranjen. 

 Reža za kartico SIM/USIM 

Vanjo vstavite kartice Subscriber Identity Module (SIM)/Universal Subscriber 

Identity Module (USIM). 

 Reža za kartico microSD 

Vanjo vstavite kartico microSD.  

Kako začeti 

Namestitev SIM/USIM kartice 

1.  Zdrsnite dol pokrovček 

2.  Vstavite SIM/USIM kartico v režo za kartico 

3.  Zdrsnite pokrovček nazaj na USB ključ, dokler se ne zatakne nazaj na svoje 

mesto. 

 



 

Vstavljanje microSD kartice 

Vstavite microSD kartico v USB ključek, kot je prikazano na sliki. 

 

 
 

Opomba:  

 Kartica microSD je dodatek. V kolikor ni priložena v paketu, jo lahko kupite sami. 

 Poskrbite, da je ustrezen rob kartice SIM/USIM pravilno poravnan z robom reže 

SIM/USIM in da je kartica microSD vstavljena tako, kot je označeno na reži 

microSD. 

 Ne odstranjujte kartice microSD ali SIM/USIM, kadar je le-ta v uporabi.  

V nasprotnem primeru se lahko tako kartica kot tudi ključ USB poškodujeta in se 

podatki, shranjeni na njih, poškodujejo. 

Navodila za namestitev/odstranitev 

Postopek za namestitev upravljalskega programa je odvisen od operacijskega 

sistema (OS), nameščenega na vašem računalniku. Navodila v nadaljevanju kot 

primer prikazujejo namestitev na Windows XP. 

 

Za povezovanje ključa USB na računalnik 

Vstavite ključ USB v vrata USB vašega računalnika. 
 

 
 

Namestitev upravljalskega programa za ključ USB  

1.  Vstavite ključ USB v računalnik. 

2.  Operacijski sistem samodejno zazna in prepozna novo strojno opremo ter 

zažene namestitveni čarovnik. 

Opomba: 

Če se program za samodejni zagon ne zažene, poiščite datoteko AutoRun.exe  

v poti gonilnikov. Nato dvokliknite AutoRun.exe in tako zaženite program. 

 

3.  Na zaslonu sledite navodilom namestitvenega čarovnika. 

4.  Ko je program nameščen, se na namizju računalnika prikaže bližnjica do 

upravljalskega programa. 

Zagon upravljalskega programa 

Po namestitvi se upravljavski program zažene samodejno. Nato se vsakič, ko je 

ključ USB povezan z računalnikom, upravljalski program zažene samodejno. 

Prav tako lahko za zagon upravljalskega programa dvokliknete njegovo bližnjico na 

namizju. 

Odstranitev ključa USB 

1.  Dvokliknite  v območju za obvestila. Pojavi se pogovorno okno Odstranitev 

strojne opreme. 

2.  Izberite ustrezno strojno opremo in nato kliknite Ustavi. 

3.  Ko se prikaže sporočilo » Zdaj lahko napravo varno odstranite «, odstranite 

ključ USB. 

Odstranitev upravljalskega programa 

1.  Kliknite Start > Nadzorna plošča > Dodaj odstrani programe. 

2.  Poiščite upravljalski program in kliknite Odstrani za odstranitev upravljalskega 

programa. 

Opomba: 

Pred odstranitvijo upravljalskega programa le-tega zaprite. 

 

 

 



 

 

 

Različica: V100R001_01    Št. dela: 31010*** 

 

 


