
HTC Tornado Noble 
és más HTC készülékek 

beállítása modemként 
 
Ez a doksi a telefon modemként való telepítését és használatát mutatja be. 
 

1. 
Töltsd le az usb_modem.zip fájlt a http://znos.atw.hu –ról. 

Somagold ki a fájlt egy tetszőleges mappába a PC-den. 
A csomag két fájlt tartalmaz: 
USBMDM.INF 
USBModem_Dialer.exe 
Az előbbi a driver, az utóbbi a tárcsázó. A tárcsázó nem feltétele a működésnek, de jelentősen 
megkönnyíti a beállításokat. Ebben a doksiban csak a tárcsázós megoldást mutatom be. 
 

 

2. 
Győződj meg róla, hogy a telefonod NINCS a PC-hez csatlakoztatva! 



3. 
Ha van a PC-den ActiveSync, akkor kapcsold ki az USB kapcsolatok kezelését az alábbi 
módon: 
Kattints jobb egérgombbal a tálcán lévő ActiveSync ikonra, és válaszd „A kapcsolat 
beállításai…” pontot. 

 
A párbeszédablakban vedd ki a pipát az „USB kapcsolatok engedélyezése” jelölőnégyzetből. 

 

Miután OK-t nyomtál, a tálcán levő ikon átvált ilyenre: . 
Később engedélyezned kell az USB kapcsolatokat, ha szinkronizálni szeretnél. 



4. 
A telefonodon aktiválnod kell a modem funkciót. 
Navigáls a start menü kellékek almenüjébe, majd válaszd a „Modemkapcsolat” programot. 

 
Kapcsolatnak állítsd be az USB-t, hozzáférési pontnak pedig azt, amit a szolgáltatód kér. 
Pannon szolgáltató esetén az internethez a „net” hozzáférési pont beírása szükséges. 

                        
Bökj az „Aktiválás” gombra. 
 
Mostantól kezdve a telefonon aktív a modem funkció. Ettől függetlenül lehet vele 
telefonhívásokat kezdeményezni és fogadni. 
Ha a Kész gombra kattintasz, a fenti képernyő eltűnik, de a szolgáltatás bekapcsolva marad. 
Később az Inaktiválás gombbal tudsz kilépni a modem funkcióból. 



5. 
Most csatlakoztasd a telefont a PC-hez USB kábellel. 

A Windows jelzi, hogy új hardvert talált.  
És megjeleníti az Új hardver telepítése párbeszédablakot. 
Kövesd az alábbi képeken vázolt eljárást: 

 
 

 
Keresd meg a kicsomagolt USBMDM.INF fájlt a Tallózás gombbal. 



 
 
Telepítés indítása 

 
 

 
 
Kész. 



 
 
Hamarosan az alábbi három buborék fog felbukkanni a tálcán: 

 
 
Ha minden jól ment, akkor az eszközkezelőben a modemek ágban megjelenik az újonnan 
telepített eszköz. 

 
 



6. 
Indítsd el a kicsomagolt USBModem_dialer.exe programot. 

Add meg a szolgáltatótól kapott felhasználónevet és jelszót, valamint a hozzáférési pont nevét. 
A Pannon szolgáltatónál nem kell megadni sem felhasználónevet, sem jelszót. A hozzáférési 
pont (APN) neve „net” Válaszd ki a HTC USB modem elemet a legördülő listában. 

 
 
A Dial gomb indítja a csatlakozás folyamatát. 

       
 
A kapcsolat felépítéséről egy buborék tájékoztat. 

 
 
A tálcán megjelenő számítógép ikonra kattintva további információkat találsz a kapcsolatról. 
Ugyanezen az ablakon találod a kapcsolat bontása gombot is. 
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