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Instrukcja obsługi 
 
Internet Key USB 
 
Klucz zabezpieczający dojście do Internetu jest najpewniejszym i najprostszym rozwiązaniem 
pozwalającym w pełni kontrolować dostęp do Internetu. Klucz Internet Key USB jest lekki, o 
kompaktowym kształcie, z moŜliwością podpięcia do kluczy. Aby kontrolować dostęp do Internetu 
wystarczy tylko włoŜyć klucz do wejścia USB. MoŜna teŜ zaprogramować funkcję Countdown, 
pozwalającą na dostęp do Internetu tylko w określonych godzinach. MoŜna teŜ udostępnić klucz 
wybranym osobom, wybierając róŜne kombinacje zabezpieczeń. Klucz Internet Key USB 
współdziała z systemami 98, 2000, ME. Jako jedno z niewielu urządzeń klucz Internet Key USB 
jest równieŜ kompatybilny z systemem NT 4.0.  
 
Informacje ogólne: 

- Ogranicza dostęp do Internetu przez sieć dialin. 
- Korzystanie z Internetu jest moŜliwe tylko przy włoŜonym kluczu. 
- Alternatywnie, korzystając z opcji załączonego oprogramowania  moŜna ustawić limit 

czasowy, w którym Internet będzie dostępny. 
- Klucz moŜna stosować przy modemach analogowych i ISDN. 
- Kompatybilny z AOL, T-Online i Windows NT4. 
- Niewielki cięŜar (6,5x1,5x0,7 cm). 
- Łatwa instalacja i eksploatacja. 
- Do systemów Windows 98/2000/ME/NT4. 

 
Instalacja:  
UWAGA! Klucz wło Ŝyć do wolnego portu USB dopiero wtedy, gdy zarządza tego Kreator 
instalacji.  
 

- WłoŜyć płytę CD do napędu CD-ROM. 
- Gdyby instalacja nie ruszyła samoczynnie, naleŜy uruchomić ją ręcznie (Start → Uruchom i 

wpisać X:/setup; X – oznacza literkę napędu danego komputera). 
- Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora. 
- 10- cyfrowy kod znajduje się na papierowym opakowaniu płyty CD. 

 
Obsługa:  
Są dwie moŜliwości kontrolowania dostępu do Internetu:  

- dostęp ograniczony; 
- dostęp bez ograniczeń; 

W przypadku dostępu nieograniczonego, korzystanie z Internetu jest moŜliwe tylko wtedy gdy 
klucz połączony jest z komputerem portem USB. W przypadku dostępu ograniczonego moŜna 
ustalać czas, w którym Internet ma być dostępny. Wyboru między tymi moŜliwościami dokonujemy 
w następujący sposób: włoŜyć płytę do napędu CD-ROM, kliknąć Start → Uruchom i wpisać 
X:/setup i wpisać 10-cyfrowy kod.  
 
Wskazówka: 
W przypadku gdy wiele osób chce korzystać z dostępu do Internetu wszystkie muszą wpisać ten 
sam kod w czasie instalacji.      


