
NAVODILA ZA UPORABO ZTE MF668

Predstavitev
ZTE MF668 HSPA + USB Modem je USB modem, ki je primeren za GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ omrežja. Za 
shranjevanje podatkov podpira microSD kartice, za boljši sprejem omrežnega signala pa omogoča priklop na zunanjo anteno. Ko je naprava 
priključena na osebni računalnik, deluje kot modem in mobilni telefon (Kratka sporočila SMS in imenik).

Sistemske zahteve
Naprava deluje na osebnih in prenosnih računalnikih z operacijskim sistemom Windows XP, Vista, Windows 7 ali MAC sistemom. Priporočljiva 
konfiguracija računalnika je 1 GHz Pentium ali več, vsaj 20 MB prostega prostora na trdem disku in 512 MB ali več delovnega pomnilnika RAM. 
Opomba: lastnosti naprave so lahko nižje od navedenih, če računalniška oprema ne dosega vsaj minimalnih zahtevanih specifikacij.

Namestitev SIM kartice in pomnilniške kartice
1. Odstranite pokrovček na zadnji strani naprave.
2. SIM kartico položite na podnožje tako, da bodo zlato-obarvani kontakti kartice obrnjeni proti napravi, prirezan del mora biti na desni 

strani in obrnjen navzdol.
3. Če želite, vstavite microSD kartico v režo in jo nežno potisnite naprej, dokler se ne zaskoči v režo. Zagotovite, da bodo kontakti 

kartice obrnjeni kot je prikazano na sliki.
4. Zaprite pokrovček baterije.

Opomba: podprte so samo pomnilniške kartice vrste microSD, v napravo ne vstavljajte drugih spominskih kartic.

Povezovanje USB modema z osebnim računalnikom
1. USB priključek vstavite v USB vrata vašega računalnika. Zagotovite, da je naprava pravilno vstavljena.
2. Vaš računalnik bo samodejno prepoznal novo strojno opremo. Namestitveni postopek se bo po nekaj sekundah samodejno pričel.

Namestitev programske opreme
Med namestitvijo sledite navodilom na zaslonu. 

Velja za Windows XP in Vista, Windows 7:
Sistem bo samodejno pričel z namestitvijo, ko boste napravo pravilno povezali z osebnim računalnikom. Med namestitvijo sledite navodilom na 
zaslonu.
Opomba: če sistem samodejno ne zažene namestitvenega postopka, lahko namestitveni postopek zaženete ročno tako, da v Mojem 
računalniku kliknete na ikono novo nameščenega CD-ROM pogona.

Velja za MAC OS:
Ko boste pravilno povezali modem z računalnikom, bo sistem na namizju samodejno prikazal novo ikono CD-ROM. V novo nastali ikoni vakrat 
kliknite na namestitveni paket in sledite navodilom na zaslonu.

Odstranjevanje modema iz računalnika
Končajte program in izvlecite USB modem.

Funkcije

Varnostna opozorila
Za lastnika
ź Uporaba elektronskih oddajnih naprav je prepovedana v letalu, na bencinskih črpalkah in v bolnišnicah. V takih okoljih izklopite vaš modem in 

prosimo upoštevajte vse varnostne znake.
ź Delovanje prenosnega računalnika in USB modema lahko moti delovanje medicinskih naprav, kot so slušni aparati in srčni spodbujevalniki.
ź Upoštevajte varnostne znake na krajih, kot so oljne rafinerije ali kemične tovarne, kjer se nahajajo eksplozivni plini ali kjer uporabljajo 

eksplozivne produkte.
ź USB modem hranite izven dosega majhnih otrok. USB modem lahko povzroči poškodbe, če se ga uporablja kot igračo. USB modem se pri 

grobi uporabi ali vlagi poškoduje.
ź Med delovanjem ne odpirajte modema in se ne dotikajte kovinskih SIM/USIM kontaktov, v nasprotnem primeru se lahko opečete.

Uporaba vašega USB modema
ź Uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Uporaba neoriginalne dodatne opreme lahko izniči vašo garancijo.
ź Izogibajte se uporabi USB Modema v bližini ali notranjosti kovinskih zgradb ali objektov, ki oddajajo elektromagnetne valove.
ź USB Modem ni vodoodporen, prosimo hranite ga na suhem, shranjujte ga na hladnem mestu (sobni temperaturi), izven direktne sončne 

svetlobe.
ź Z USB Modemom ravnajte pazljivo. Modema ne mečite, zvijajte ali trkajte. Da se izognete poškodbam, z modemom ravnajte pravidno.
ź Modem ne vsebuje delov, ki bi jih bilo moč servisirati. Razstavljanje modema izniči garancijo.
ź Priporočljivo temperaturno okolje delovanja je -10°C ~ +60 °C, ter vlažnost 5% ~ 95%.

Connect - Poveži Povezava z internetom.

SMS Branje in pošiljanje SMS sporočil.

Phonebook - Imenik Pregled in urejanje imenika.

Settings - Nastavitve Urejanje konfiguracije USB modema.

Data record - Podatkovni p. Pregled informacij o povezavi.



Pooblaščeni distributer RAM 2 d.o.o. (garant), v imenu proizvajalca ZTE Plaza Vam kot kupcu daje garancijo 
za brezhibno delovanje aparata, ki se nahaja v tem prodajnem paketu. Garant Vam zagotavlja, da bo v 
garancijskem času, ki ni daljši od 45 dni od dneva prejema servisnega izdelka brezplačno odpravil napake v 
materialu ali izdelavi aparata. V skladu s to garancijo in zakonskimi določili, pa se garant zavezuje, da bo 
aparat, po potrebi, tudi brezplačno zamenjal. Garant pokriva tudi stroške prevoza oz. dostave v višini stroškov 
javnega transportnega sredstva oz. pošte.
Garancijski rok
Garancijski rok prične teči z izročitvijo izdelka končnemu uporabniku. Aparat je lahko sestavljen iz več 
različnih delov, za katere lahko veljajo različni garancijski roki. 
Garancijski roki:
- dvanajst (12) mesecev za terminal;
- dvanajst (12) mesecev za baterije, namizna stojala, slušalke, ohišja in drugo dodatno opremo ( ne 
glede na to, ali se le te nahajajo v prodajnem paketu skupaj z aparatom ali so bile prodane kot samostojni 
izdelek). V primeru garancijskega popravila izdelka, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je trajalo 
popravilo aparata. Podaljšanje garancije se uveljavlja skupaj s servisno dokumentacijo, iz katere je razvidno 
trajanje popravila. Garant zagotavlja vzdrževanje aparata, nadomestne dele in dodatno opremo skladno z 
določili 15. in 18. člena ZVP. Po poteku garancijskega roka, je zagotovljeno servisiranje ter oskrba z 
rezervnimi deli v roku, ki je trikrat daljši od garancijskega roka.
Uveljavljanje garancijskega zahtevka
Za uveljavljanje garancijskega zahtevka obvestite pooblaščeni servis o domnevni napaki na aparatu ter ga v 
najkrajšem času, ko ste napako odkrili, seveda pa pred iztekom garancijskega roka, dostavite na pooblaščeni 
servis ali prodajno mesto, kjer ste aparat kupili. 
Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka je potrebno predložiti:
- aparat
- potrjen garancijski list (ta dokument) in
- originalni račun, iz katerega je jasno razvidno ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa ter 

tip in serijska številka aparata.
Ta garancijski list ne velja za:
1. priročnike za uporabo, nastavitve, vsebino, podatke ali povezave, ne glede nato ali so bili v 

aparat vgrajeni ob nakupu ali nameščeni kasneje. Garant ne jamči, da bo katerakoli programska 
oprema proizvajalca ZTE Plaza ali drugih proizvajalcev ustrezala Vašim specifičnim zahtevam, da 
bo delovala v kombinaciji s katerokoli strojno ali programsko opremo drugih proizvajalcev ali da 
bo delovanje programov potekalo nemoteno, brez napak. 

2. prav tako ne velja za:
a) normalne obrabe izdelka (vključno z obrabo leč fotoaparata, baterije in zaslona);
b) mehanskih poškodb (npr.: poškodb povzročenih z ostrimi predmeti, zvijanjem, stiskanjem, padci 

ipd.);
c) napake ali škodo povzročeno z nepravilno uporabo aparata; torej ravnanjem v nasprotju s 

priloženimi navodili proizvajalca;
d) napake zaradi dejavnikov izven razumnega dosega garanta.
3. napake, ki so nastale zaradi uporabe ali povezovanjem aparata s katerimkoli izdelkom, baterijo, 

dodatno opremo, programsko opremo ali storitvami drugih proizvajalcev in ponudnikov.
4. napake, ki so nastale zaradi povezovanja aparata z nepravilno nameščeno ali okvarjeno dodatno 

opremo.
5. neznatna odstopanja barvnega zaslona, torej največ dve črni in dve barvni piki na razdalji več kot 

5mm.

6. napake, ki so nastale zaradi uporabe aparata za drug namen od predvidenega, zaradi virusov in 
drugih škodljivih programov, zaradi nepooblaščenega dostopanja do storitev, računalniških sistemov ali 
mrež z vaše strani ali s strani tretje osebe.

7. napake, ki so nastale zaradi izpostavljanje baterije kratkemu stiku, če so opazni znaki 
nepooblaščenega servisa, ali če je bila baterija uporabljena v opremi, za katero ni predvidena.

8. če je bil aparat izpostavljen mokroti, vlagi, ekstremnim toplotam oz. drugim pogojem okolja, hitrim 
spremembam teh pogojev, korozivnim vplivom, oksidaciji, razlitju hrane ali pijače ter vplivom kemičnih 
sredstev.

9. če je aparat odpiral, spreminjal ali popravljal kdorkoli drug razen pooblaščenega servisa, če je bil 
aparat popravljen z uporabo neodobrenih rezervnih delov ali če so bili odstranjeni, izbrisani, popačeni, 
spremenjeni ali pa če so nečitljive serijske številke, datumska koda, ali IMEI aparata.

10. če so bili spremenjeni ali popravljeni podatki o garancijskem listu ali računu.
Druga pomembna opozorila
SIM kartico in mobilno omrežje oz. sistem, v katerem aparat deluje, zagotavlja tretja stranka, od garanta 
neodvisen operater. Posledično garant ne sprejema nikakršne odgovornosti za delovanje, dostopnost, pokritost 
ali obseg mobilnega omrežja oz. sistema. 
Hkrati Vas opozarjamo, da ne pozabite izdelati rezervnih kopij ali pisnih zabeležk vseh pomembnih vsebin in 
podatkov, shranjenih v vašem aparatu, saj med popravilom oz. zamenjavo aparata lahko pride do izbrisa le-teh.
Garant ne prevzame nikakršne neposredne ali posredne odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izvirala iz izbrisa, 
poškodovanja ali popačenja teh vsebin ali podatkov med popravilom oz. zamenjavo aparata. Vsi deli aparata ali 
druga oprema, ki jo garant zamenja v okviru garancijskega popravila, postanejo njegova last. Če bo ugotovljeno, 
da aparat ne zadošča pogojem te garancije, bo garant na zahtevo stranke za popravilo zaračunal stroške 
servisne storitve in morebitne transportne stroške.

OPOZORILO!  Vaša elektronska naprava je vrhunski izdelek. Proizvajalec Vam močno priporoča, da 
natančno preberete navodila za uporabo, ki so priložena k aparatu. Poleg tega pa opozarja še, da aparat 
lahko vsebuje občutljive zaslone, leče fotoaparata in podobne dele, ki jih je možno opraskati ali kako 
drugače poškodovati, če se z njimi ne ravna zelo previdno.

Uvoznik in servis: RAM2 d.o.o., Bratislavska 7, 1000 Ljubljana Tel.: 01/586-27-16

Prodajalec: ____________________________ Datum prodaje: _______________________

Žig in podpis prodajalca: Serijska številka/IMEI: ___________________

______________________________________

Garancijska izjava
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