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primer APN nastavitev na Samsung aparatu
(nastavitve se lahko razlikujejo glede na aparat)
1. pojdi v nastavitve aparata oz. »settings« in izberi
»povezave« oz. »connections«

2. izberi »mobilna omrežja« oz.
»mobile networks«

3. izberi »imena dostopnih točk« oz.
»Access Point Names««

4. izberi »dodaj« oz. »add«

Storitve bob izvaja družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., identifikacijska številka za DDV: SI 60595256, matična številka: 1196332000, SRG1/29430/00.
Okrožno sodišče v Ljubljani, kapital: 38.781.000 EUR, predsednik nadzornega sveta: Alejandro Douglass Plater.

bob

p. p. 415
1001 Ljubljana
Tel.: 068 680 680
www.bob.si

5. izpolni podatke v skladu z navodili

obvezne nastavitve:
ime dostopne točke/APN: internet.bob.si
uporabniško ime: bob
geslo: internet
vrsta omrežja/protokol APN: IPv4
vrsta APN: default, supl

vse nastavitve:
ime povezave: bob internet
podatkovni nosilec: paketni prenos
ime dostopne točke/APN: internet.bob.si
uporabniško ime: bob
zahtevaj geslo: ne
geslo: internet
preverjanje: običajno
domača stran: http://bob.si
vrsta APN: default, supl
vrsta omrežja/APN protocol: ipv4
naslov ip telefona: samodejni
naslov dns: samodejno
naslov posredn.strežnika: brez
default, supl

št. vrat posr. strežnika: brez

Storitve bob izvaja družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., identifikacijska številka za DDV: SI 60595256, matična številka: 1196332000, SRG1/29430/00.
Okrožno sodišče v Ljubljani, kapital: 38.781.000 EUR, predsednik nadzornega sveta: Alejandro Douglass Plater.
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6. na seznamu dostopnih točk izberi »bob internet«

po zaključku urejanja nastavitev prosim telefon
ugasnite in ga ponovno zaženite, da se nove
nastavitve aktivirajo.

Storitve bob izvaja družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., identifikacijska številka za DDV: SI 60595256, matična številka: 1196332000, SRG1/29430/00.
Okrožno sodišče v Ljubljani, kapital: 38.781.000 EUR, predsednik nadzornega sveta: Alejandro Douglass Plater.

bob

p. p. 415
1001 Ljubljana
Tel.: 068 680 680
www.bob.si

primer APN nastavitev na aparatu Huawei
(nastavitve se lahko razlikujejo glede na aparat)
1. pojdi v nastavitve aparata oz. »settings« in
izberi »več« oz. »more«

2. izberi »mobilno omrežja« oz.
»mobile network«

3. izberi »imena dostopne točke« oz.
»Access Point Name««

4. izberi »nov APN« oz. »New APN«

Storitve bob izvaja družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., identifikacijska številka za DDV: SI 60595256, matična številka: 1196332000, SRG1/29430/00.
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5. izpolni podatke v skladu z navodili

obvezne nastavitve:
ime dostopne točke/APN: internet.bob.si
uporabniškoime: bob
geslo: internet
vrsta omrežja/protokol APN: IPv4
vrsta APN: default, supl

vse nastavitve:
ime povezave: bob internet podatkovni nosilec:
paketni prenos ime dostopne točke/APN: internet.bob.si
uporabniško ime: bob
zahtevaj geslo: ne
geslo: internet
preverjanje: običajno
domača stran: http://bob.si
vrsta APN: default, supl
vrsta omrežja/APN protocol: ipv4 naslov ip telefona:
samodejni
naslov dns: samodejno
default, supl

naslov posredn.strežnika: brez
št. vrat posr. strežnika: brez
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6. na seznamu dostopnih točk izberi »bob internet«

po zaključku urejanja nastavitev prosim telefon
ugasnite in ga ponovno zaženite, da se nove
nastavitve aktivirajo.
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