
ZTE MF821D – návod  na inštaláciu modemu s Mac OS X 10.6.8 

Modem podporuje Mac OS X vo verziách 10.5, 10.6 a 10.7 

 

1. Do modemu vložte SIM kartu podľa návodu pribaleného k modemu. Pripojte modem k Vášmu Mac-u. 

2. Po pripojení sa Vám na ploche objaví nová virtuálna CD-ROM s inštalačnými súbormi. 

3. Po dvojkliku na ikonu sa otvorí obsah virtuálnej CD-ROM. 

4. Následne dvojklikom otvorte zložku Mac. 

5. Dvojklikom na aplikáciu Connection Manager.mpkg spustíte inštaláciu obslužnej aplikácie modemu. 

6. Kliknite na Continue, následne vyberte disk na ktorý bude obslužný program inštalovaný (platí v prípade 

ak máte vo vašom Mac-u viac diskov) a kliknite Continue.  

7. Kliknutím na Chage Install Location môžete zmeniť cieľovú zložku inštalácie (pre skúsených 

používateľov), pre začatie inštalácie kliknite Install. Budete vzyvaní na zadanie Vášho 

administrátorského hesla (pokiaľ ho máte nastavené).   

  



8. Následne prebehne inštalácia obslužnej aplikácie. Po ukončeníé kliknite na Close.  

9. Na ploche sa objaví ikona obslužnej aplikácie Connection Manager. Modem sa reštartuje a súčasne sa 

spustí obslužná aplikácie. V prípade ak sa aplikácia nespustí, môžete su spustiť manuálne dvojklikom na 

ikonu na ploche.  

10. V základnom okne obslužnej aplikácie vidíte v ľavej časti okna informácie o dátovej sieti. Zelené stĺpce 

pod názvom operátora (O2 – SK) zobrazujú intenzitu signálu. Text pod nimi ukazuje aktuálnu dátovú 

sieť.  

11. Pred prvým použitím treba modem nakonfigurovať. Kliknite na tlačidlo Menu v ľavej dolnej časti okna, 

následne na ikonu Setting a potom v strednej časti okna na text Manage Config.  

  



12. Kliknite vľavo hore na New. Do časti Config Name napíšte O2 internet; v časti APN zakliknite možnosť 

Static a do okna pre text doplňte o2internet; do poľa Dial Number doplňte *99#. Ostatné polia nechajte 

nevyplnené. 

13. Kliknite na Save. V okne s potvrdením kliknite na OK. Následne kliknite na Back. 

14. Následne v menu naľavo zvoľte O2 internet a kliknite vľavo dole na Apply. V okne s potvrdením kliknite 

na OK.  



15. Teraz sa už môžte pripojiť kliknutím na tlačidlo Connect v pravej časti okna. Odpojenie vykonáte 

kliknutím na tlačidlo Disconnect v pravej časti okna.  


