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1 Funkcje 
PMLHMLB jest modemem LTE z możliwością udostępniania połączeń również innym 
urządzeniom, poprzez WiFi w trybie WiFi Mode (nazwanym też  uFi). 
Działanie: 
 Modem  ustanawia połączenie z Intenretem LTE/3G  dla jednego lub kilku urządzeń 

poprzez udostępnienie WiFi hotspot  (praca w trybie WiFi Mode) 
 Modem  ustanawia połączenie z Internetem  4G/3G tylko dla jednego komputera do 

którego jest podłączony (praca w trybie Dongle Mode). 
 Modem może działać również jak pamięć prznośna, po włożeniu karty microSD 
Uwaga: Modem nie może pracować jednocześnie w trybie WiFi Mode i Dongle Mode. 
Domyślne ustawienie pracy modemu to WiFi mode. 

1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB 
Standardowa ładowarka ścienna USB dostarcza zasilanie dla modemu. Modem pracuje w 
trybie WiFi Mode. 

 
Figure 1-1 Scenariusz 1 

1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową 
Z modemu można również korzystać w samochodzie po podłączeniu do samochodowej 
ładowarki USB. Modem pracuje w trybie WiFi Mode i udostępnia Internet innym 
urządzeniom.
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Figure 1-2 Usage Scenario 2 

1.3 Użytkowanie, scenariusz 3: korzystanie z Internetu przez komputer i inne 
urządzenia jednocześnie 

Modem podłączone jest do komputera i ustawione w tryb WiFi Mode aby udostępniać 
Internet innym urządzeniom. . 

 
Figure 1-3 Usage Scenario 3 

1.4 Użytkowanie, scenariusz 4: korzystanie z Internetu tylko przez komputer 
Modem podłączony jest do komputera i ustawiony w tryb Dongle Mode – Internet jest 
udostępniany tylko dla komputera, do którego jest podłączony modem, brak Internetu dla 
innych urządzeń poprzez WiFi.  
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Figure 1-4 Usage Scenario 4 

2 Interfejs 

 
Figure 2-1 Interfaces and Indicators 

NO. Oznaczenie Status Opis 
1 Slot na karty SIM  Wspiera pełnowymiarowe karty SIM 3G/LTE  
2 Slot na karty microSD  Obsługuje karty microSD/HC 
3 Interfejs USB  Służy do podłączania do ładowarek lub komputera 

4 Diody status pracy 
modemu - kolory 

Diody czerwona I 
niebieska  świecą 
ciągłym światłem 
(purpurowym)  

Podłączenie do sieci 4G/LTE zakończone 
powodzeniem 

Diody czerwona i 
niebieska migają 

Sieć 4G/LTE znaleziona ale urządzenie nie jest 
podłączone 

Niebieska diode świeci Podłączenie do sieci 3G zakończone powodzeniem. 
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Niebieska diode miga Sieć 3G znaleziona ale modem nie jest podłączone 

Czerwona diode miga 
1. Nieudane połączenie z siecią 4G/3G (np nie 

znaleziono sieci, słaby sygnał sieci, karta 
SIM nie została rozpoznana itp.) 

2. Gdy modem się uruchamia 

5 Zielona diode WiFi 

Zawsze włączona WiFi działa prawidłowo  

Dioda miga Do sieci WiFi jest podłączone inne urządzenie (lub 
kilka urządzeń) 

Dioda nie świeci 

1. Gdy modem jest w trybie Dongle mode. 
2. W trybie WIFI mode, gdy moduł WiFi jest 

uśpiony. 
3. W trybie WIFI mode, gdy WiFi działa 

nieprawidłowo 

3 Zarządzanie modemem przez stronę internetową 
Uwaga: Zarządzać modemem  przez stronę internetową można tylko gdy modem jest w 
trybie WiFi mode. Poprzez stronę intgernetową można odczytać i ustawić parametry sieci 
4G/3G oraz Wifi, monitorować statusu sieci, resetować ustawienia itp.  
Logowanie: 
1) Podłącz komputer, smartfon lub tablet do hotspot udostpnianego z modemu.  
2) Otwórz przeglądarkę internetową. 
3) Wpisz adres strony “http://192.168.100.1” powinna się wyświetlić strona logowania.  

Domyślna nazwa użytkownika i hasło to “admin”. Użytkownik powinien zmienić hasło 
po zalogowaniu się.  

4 Oprogramowanie UI 
Oprogramowanie służy do zmiany trybu pracy modemu (Wifi mode i Dongle Mode), 
resetowanie ustawień fabrycznych, ustanawiania połączeń 4G/3G itp. 

4.1 Instalacja oprogramowania IU 
Uwaga: Instalacja może przebiegać nieco inaczej w różnych systemach opearacyjnych, 
poniżej przykład instalacji w systemie Windows XP. W przypadku innych systemów postępuj 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  
Podłącz modem do komputera, instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. 

 
Figure 4-1 Pliki instalacyjne 

Jeśli instalacja się nie rozpocznie automatycznie, możesz ją uruchomić ręcznie. W tym celu 
otwórz „Mój Komputer” i odnajdź pliki instalacyjne na nowo dodanym dysku. (poniżej 
zdjęcie) 
 Dwukrotnie kliknij na pliku instalacyjnym “Setup”  dokończ istalację postępując zgodnie z 
poleceniami wyświetlanymi na ekranie. . 
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1. Po zakończeniu powinien się pojawić skrót do programu na pulpicie. . 

4.2 Korzystanie z oprogramowania UI 

4.2.1 Menu “Setting”  

4.2.1.1 Konfiguracja sieci 
Menu “Setting” -> “Network” służy do ustawienia parametrów koniecznych do połączenia 
się z siecią 4G/3G. Większość parametrów jest już wprowadzona do oprogramowania. W 
przypadku gdy nie można odnaleźć na liście dostawcy Internetu, należy wprowadzić 
parametry ręcznie. Naciśnij przycisk „New” i wprowadź poprawne parametry dostarczone 
przez usługodawcę.  

 
Figure 4-2 Konfigurowanie sieci 

4.2.1.2 Ustawianie kodu PIN 
W menu “Setting”-> “Pin” możesz ustawić , zmienić lub wyłączyć kod PIN. Jeśli kod PIN 
jest ustawiony, wymagane będzie wprowadzenie go podczas każdego uruchomienia 
oprogramowania UI.  
UWAGA: Jeśli modem ma pracować w trybie WiFi Mode, PIN musi zostać wyłączony, 
w przeciwnym wypadku  inne urządzenia nie będą miały możliwości połączenia się z 
siecią! 
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Figure 4-3 Ustawienie kodu PIN 

4.2.1.3 Resetowanie modemu do ustawień fabrycznych 
Aby zresetować modem przejdź do “Setting”-> “Reset” o zrestartuj modem 

 
Figure 4-4 Resetowanie do ustawień fabrycznych 

4.2.1.4 Przełączanie trybu pracy modemu.  
W menu“Setting”-> “Mode” możesz zmenić tryb pracy modemu. Więcej o trybach pracy 
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znajdziesz w dziale: Funkcje na początku instrukcji. 

 
Figure 4-5 Przełączanie trybów pracy urządzenia 

4.2.2  Menu “Connection”  
W trybie Dongle Mode modem nie może się połączyć z Internetem 4G/3G automatycznie. W 
tym celu należy (w menu Connection) wybrać odpowiedni profil, pasujący do dostawcy a 
następnie nacisnąć przycisk “Connect” aby połączyć się z Internetem. Jeśli na liście nie ma 
dostawcy Internetu, należy wprowadzić dane ręcznie (Menu Settings – Network – New) 
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Figure 4-6 Podłączanie do 4G/3G 

4.2.3 Menu “Statistics” 
W tym menu można znaleźć statystyki o połączeniu.  

 
Figure 4-7 Statystyki przesyłu danych 

4.2.4 Menu “Message”  
W menu “Message” możesz edytować, wysyłać I usuwać SMSy oraz zapisywać numery 
telefonów.  
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Figure 4-8 Zarządzanie SMS-ami 

4.2.5 Menu “Phonebook”  
W menu “Phonebook” można doodawać, edytować I kasować numery telefonów 

 
Figure 4-9 Phonebook Management 

5 Instalowanie karty SIM i karty microSD 
Zainstaluj standardową kartę SIM oraz kartę micorSD zgodnie z oznaczeniami na 
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rysunku. W przypadku posiadania kart SIM o rozmiarach mniejszych, należy zastosować 
odpowiedni adapter.  

Karta microSD nie jest wymagana do poprawnego działania modemu.  

 
Figure 5-1 Instalacja karty SIM I microSD (TF) 

6 Podłączanie innych urządzeń do modemu w trybie WiFi Mode.  
Domyślny tryb pracy modemu to WiFi mode umożliwiający podłączenie do 10 innych 
urządzeń (np. tablety, smartfony, laptopy itp.) do Internetu poprzez udostępnianie hotspot z 
WiFi.  
1. Zainstaluj poprawnie kartę SIM w modemie.  
2. Podłącz modem do zasilania (ładowarka, computer) – patrz scenariusze na początku 

instrukcji. . 
3. Ustanawianie połączenia między modemem a urządzeniem. 

 Wyszukaj dostępne połączenia WiFi na urządzeniu, które chcesz podłączyć do 
Internetu. Po odnalezieniu sieci: Platinet LTE Dongle kliknij na niej aby się 
połączyć.  

4. Domyślne hasło do połączenia z siecią Platinet LTE Dongle to “1234567890”. W celach 
bezpieczeństwa, zmień hasło. 

5. Po pomyślnym połączeniu urządzenie powinno mieć dostęp do sieci Internet. Pamiętaj o 
limitach i dodatkowych opłatach za transmisję danych, które mogą być naliczane przez 
dostawcę Internetu.  

7 Podłączenie komputera do Internetu w trybie Dongle Mode  
Aby podłączyć komputer do urządzenia w trybie Dongle Mode, gdzie Internet udostępniany 
będzie przez złącze USB (nie będzie dostępny przez WiFi) należy zainstalować 
oprogramowanie UI.  
Gdy urządzenie działa w tym trybie, dioda WiFi się nie świeci.  
1. Zainstaluj poprawnie kartę SIM w modemie.. 
2. Podłącz modem do portu USB w komputerze.  
3. Zainstaluj oprogramowanie UI (tylko za pierwszym razem) a następnie otwórz je, 

przejdź do menu Setting -> Mode i ustaw tryb na Dongle Mode 
4. Następnie w menu Connection dokonaj konfiguracji I naciśnij przycisk “Connect” 
5. Po połączeniu computer ma dostęp do Internetu poprzez 4G/3G 
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8 FAQ 
8.1 Nie można się połączyć ze stroną internetową w celu zarządzania modemem. 

1. Sprawdź czy urządzenie z którego chcesz się połączyć jest połączone z siecią Platinet 
LTE Dongle. Może być wymagane ponowne rozłączenie i połączenie się z tą siecią.  

2. Nie wszystkie przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie modemem, 
rekomendowana jest przeglądarka Chrome. 

3. W przypadku problemów z wyświetlaniem należy zalogować się ponownie lub 
odświeżyć stronę. 

4. Sprawdź czy hasło i login jest poprawne. Domyślne hasło i login to „admin” 

8.2 Brak połączenia z 4G/3G 
1. Karta SIM nie jest prawidłowo zainstalowana. Sprawdź poprawność montażu karty. 
2. Karta SIM nie ma aktywnej usługi dostępu do Internetu lub jest uszkodzona. 
3. Brak zasięgu sieci. 
4. Ustawiony jest kod PIN. Aby automatycznie połączyć się z siecią 4G/3G należy 

dezaktywować kod PIN 

8.3 Resetowanie modemu do ustawień fabrycznych.  
W przypadku problemów spowodowanych błędną konfiguracją, można również przywrócić 
ustawienia fabryczne.  
Metoda 1: zaloguj się na stronie internetowej aby zresetować modem (patrz instrukcja 
obsługi: Zarządzanie modemem przez stronę internetową. 
Metoda 2: Uruchom oprogramowanie UI, wybierz“Setting”-> “Reset” aby zresetować 
modem. . 

8.4 Oprogramowanie UI nie reaguje. 
W przypadku gdy oprogramowanie nie reaguje na polecenia, prawdopodobnie wystąpił 
problem z komunikacją między oprogramowaniem a modemem. Należy zamknąć program i 
uruchomić go ponownie. Jeśli pojawi się komunikat: “Application is running” oznacza to, że 
oprogramowanie nie zostało zamknięte. Wtedy należy nacisnąć jednocześnie 
„Ctrl+Alt+Delete” aby otworzyć Menedżera Zadań, odnaleźć na liście program „App.exe” i 
nacisnąć przycisk: „Zakończ proces” 

 


