
HUAWEI E3372 

Pierwsze podłączenie lub przywrócenie ustawień fabrycznych: 

 

Podłączenie modemu do portu USB będzie skutkowało każdorazowym,  automatycznym 

uruchomieniem się domyślnej przeglądarki na adresie 192.168.8.1, na którym pojawi się Główne 

MENU. 

W pierwszym kroku wykonamy zmianę języka, na język POLSKI: 

1. Wybieramy SETTINGS 



 

2. Wybieramy CHOOSE YOUR COUNTRY 

 

 

3. Wybieramy opcję POLSKA 



 

4. Klikając w „domek” w lewym górnym rogu wracamy do MENU Głównego. 

 

MENU GŁÓWNE 

Pierwszą od lewej opcją w MENU Głównym jest opcja WIADOMOŚCI. 



 

W opcji tej mamy możliwość odczytania informacji przesłanej przez NETIA do klienta, informującą np. 

o kończącym się transferze. 

UWAGA: Nie ma możliwości wysyłania SMSów 

 

Drugą od lewej opcją są statystyki: 



 

Możemy tutaj podejrzeć ilość ODEBRANYCH danych w obecnej sesji, a także od początku użytkowania 

urządzenia. 

Przycisk „Wyczyść historię” wyzeruje wszelkie liczniki danych. 

Przycisk „Taryfa Danych” pozwala na zdefiniowanie licznika danych w ramach okresu rozliczeniowego 

– modem informuje klienta ile dokładnie danych wykorzystał w obecnym okresie rozliczeniowym. 

 

Przycisk środkowy POŁĄCZ/ROZŁĄCZ pozwala na nawiązanie połączenia lub rozłączenie go.  



 

Przycisk 4 to USTAWIENIA. Użycie go pozwoli nam na zmianę ustawień urządzenia 

 

Pierwszą opcją w MENU USTAWIENIA jest POŁĄCZENIE: 

W opcji „Typ połączenia” możemy wymusić automatyczne łączenie się z siecią po podłączeniu 

urządzenia do portu USB (domyślnie) lub pozwala na kontrolowane, ręczne uzyskiwanie połączenia 

poprzez przycisk POŁĄCZ/ROZŁĄCZ z MENU Głównego. 

Opcja „Transmisja danych w roamingu” pozwala na włączenie/wyłączenie tej opcji. 

UWAGA: w NETIA należy przestawić ten przycisk w pozycji „WŁĄCZ”- domyślnie nie jest to tak 

ustawione 



Ostatnią opcją jest „Interwał automatycznego rozłączenia” pozwalający zdefiniować, po jakim czasie 

urządzenia automatycznie rozłączy się z siecią LTE/3G. 

 

Kolejną dostępną opcją jest „Zarządzanie Profil”: 

Znajdują się tu profile połączenia LTE/3G – nie zmianiamy tu nic, wszelki ustawienia pobierane są z 

karty SIM. 

 

Następną opcją są „Ustawiania Sieci”: 

Odznaczenie opcji Obsługa sieci LTE spowoduje odłącznie się od sieci LTE i możliwość podłączenie się 

do sieci 3G – POZOSTAWIĆ TĄ OPCJĘ WŁĄCZONĄ 



Opcja wyszukiwanie sieci pozwala na wybór konkretnej sieci i typu połącznia np. PLAY 4G, T-MOBILE 

3G itp. - POZOSTAWIĆ W TRYBIE AUTOMATYCZNYM 

 

 

Opcja „Zarządzanie kodem PIN” pozwala nam na zdefiniowanie/zmianę kodu PIN. 

 

W Opcji „Informację o urządzeniu” możemy uzyskać dane urządzenia i karty SIM, tj. IMEI, IMSI, 

wersję oprogramowania urządzenia, a także publiczny adres IP: 



 

Opcja „Przywróć ustawienia domyślne” przywraca ustawienia producenta. 

UWAGA: Użycie tej opcji włączy język ANGIELSKI i WYŁĄCZ „Transmisję danych w roamingu”. Opcje 

te trzeba skonfigurować ponownie. 

 

Opcja „Wybierz swój kraj” pozwala na zmianę języka w MENU urządzenia: 



 

Ostatnią zakładką jest „Aktualizuj” w której można dokonać aktualizacji urządzenia. 

Wybierając „Sprawdź aktualizację” możemy zapytać o nową oprogramowanie do urządzenia. 

Dodatkowe informacje: 

Ikona aktualizacji dostępna jest z MENU Głównego: 

 

Typ połączenia 3G czy LTE(4G) zauważymy najeżdżając na ikonę w MENU Głównym: 



 

Jeśli połącznie z siecią jest nawiązane, ikona „Połączenie WAN” mruga się na czerwono, jeśli 

połączenie nie jest nawiązanie, ikona ta jest szara: 

 

Ostatnia ikona w MENU Głównym jest linkiem do  strony producenta modemu: 



 

Dodatkowo modem został wyposażony w czytnik kart microSD 

 

Karta microSD natychmiastowo zostaje wykryty przez PC: 



 

Modem posiada także schowane wyjścia TS-9 na antenę zewnętrzną: 

 


