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PRAVNE INFORMACIJE

Avtorske pravice © 2013 ZTE Corporation

Vse pravice pridržane.

Brez predhodnega dovoljenja podjetja ZTE Corporation se noben del 
teh navodil ne sme reproducirati, prevajati ali uporabljati v kateri koli 
obliki ali na kakršen koli način, elektronski ali mehanski, vključno s 
fotokopiranjem ali preko mikrofilma.
Ta navodila za uporabo so izdana s strani podjetja ZTE Corporation. 
Brez predhodne najave si pridržujemo pravico do sprememb, 
tiskarskih napak ali posodobitev specifikacij.

Različica: R1.0

Naprave ne uporabljajte v zaprtem nezračnem prostoru ali v okolju, 
kjer je nezadostno odvajanje toplote. Predolga uporaba v takem 
okolju lahko privede do pregrevanja naprave, zaradi česar se naprava 
lahko samodejno izklopi. V takem primeru napravo ohladite tako, da jo 
postavite v prostor, ki je dovolj zračen. Zaradi vaše varnosti naprave 
ne uporabljajte, ko je pregreta ali zelo vroča na otip.

OPOMBE
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1. POGLAVJE

Zahvaljujemo se vam za nakup usmerjevalnika ZTE MF28D, ki je v 
nadaljevanju navodil označen kot naprava ali usmerjevalnik. Da bi 
napravo kar se da najbolje izkoristili ter jo ohranili v najboljšem stanju, 
vam svetujemo, da podrobno preberete ta navodila.

Slike, simboli in vsebina v teh navodilih se morda z vašo napravo ne 
sklada v celoti in služi samo za vašo referenco. ZTE se nenehno 
razvija. Kadar koli in brez predhodnega obvestila, si pridržujemo 
pravico do posodobitev tehničnih specifikacij v teh navodilih za 
uporabo.

Obvestila in opozorila

ź Nekatere elektronske naprave so dovzetne na elektromagnetne 
motnje, ki jih oddaja naprava. Da bi se izognili elektromagnetnim 
motnjam, naprave ne postavljajte v bližino TV sprejemnika, radia 
in drugih elektronskih naprav.

ź Naprava lahko moti delovanje medicinskih naprav, kot so slušni 
pripomočki in srčni spodbujevalniki. Pred uporabo naprave se 
posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave.

ź V času delovanja naprave, bodite od nje oddaljeni vsaj 20 cm.
ź Upoštevajte prepoved ali omejitev uporabe v skladiščih olj ali 

kemičnih snovi, v bližini eksplozivnih snovi. Če je potrebno, 
napravo izklopite.

ź Uporabljajte samo originalno dodatno opremo oz. dodatno 
opremo, ki jo je odobrilo podjetje ZTE. Neodobrena in 
neoriginalna oprema lahko vpliva na delovanje naprave, jo 
poškoduje ali predstavlja nevarnost za vas.

ź Ne poskušajte razdreti naprave. Naprava ne vsebuje delov, ki bi 
jih bilo mogoče servisirati.

ź Vaša naprava ni vodotesna ali vodoodporna, kakršna koli 

Pozdravljeni

Splošne informacije
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tekočina jo lahko poškoduje. Naprava naj bo vedno suha, 
shranjujte jo na suhih mestih s primerno temperaturo.

ź Drugih naprav ne postavljajte na to napravo. To lahko privede do 
pregretja naprave.

ź Naprava mora biti postavljena v dovolj zračnem prostoru.
ź Vaše naprave ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi, niti je ne 

shranjujte na vročih mestih. Visoke temperature lahko zmanjšajo 
življenjsko dobo elektronskih naprav.

ź Naprava in napajalnik naj ne bosta v dosegu majhnih otrok. Lahko 
povzročita poškodbe, če se uporabljata kot igrača.

ź Kabel med telefonom in usmerjevalnikom naj bo krajši od 10 
metrov.

ź Naprava je namenjena uporabi samo v notranjih prostorih. 
Naprave ne uporabljajte zunaj, na prostem. Na napravo ne 
priklapljajte telefonskih podaljškov, ki bi segali izven stavbe. To 
lahko privede do poškodb zaradi udara strele.

Čiščenje in vzdrževanje
ź Za čiščenje uporabite antistatično krpo. Za čiščenje ne 

uporabljajte kemičnih ali agresivnih sredstev, ker lahko 
poškodujejo plastično ohišje. Pred čiščenjem napravo izklopite.

ź Temperaturno območje delovanja naprave je -10℃ ~ +55℃, 
temperaturno območje shranjevanja je -20℃ ~ +65℃.  Relativna 
vlažnost v območju med 5% ~ 95% .

ź Naprave ne uporabljajte med nevihto. V tem času iz električne 
vtičnice izklopite napajalnik. 

ź Ne odstranjujte vaše (U)SIM kartice po nepotrebnem. (U)SIM 
kartica se lahko enostavno izgubi ali poškoduje zaradi statične 
elektrike.

Omejena garancija
Ta garancija ne velja za okvare ali napake na izdelku povzročene 
zaradi ali s strani:
ź Razumne vidne disfiguracije naprave.
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ź Končnega uporabnika zaradi neupoštevanja navodil za 
namestitev, navodil za uporabo ter navodil za vzdrževanje 
naprave.

ź Končnega uporabnika zaradi napačne ali nepravilne uporabe, 
napačne namestitve, zaradi razstavljanja naprave, shranjevanja 
in/ali servisiranja naprave.

ź Modifikacij ali popravil, ki niso bila opravljena s strani podjetja ZTE 
ali pooblaščenega servisa.

ź Električnih poškodb, električnih šokov, ognja, poplav, nesreč, 
dejanj tretjih oseb ali drugih dogodkov, ki so izven razumne 
uporabe.

ź Katerega koli drugega vzroka, ki je izven meja normalne uporabe 
tega izdelka. Končni uporabnik nima nobene pravice zavrniti, 
vrniti ali zahtevati povračilo kupnine za kateri koli ZTE izdelek za 
zgoraj omenjena dejanja oz. situacije. 

ź Ta garancija je za končnega uporabnika edino pravno sredstvo ter 
za podjetje ZTE izključna odgovornost za napake ali neustrezne 
predmete in je namesto vseh drugih jamstev, izraženih, 
naznačenih ali zakonskih, vključno, vendar ne omejeno na izrecna 
jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen, razen če ni 
drugače zahtevano v okviru obveznih določb zakona.

Omejitev odgovornosti
ZTE podjetje ni odgovorno za nikakršno izgubo dobička ali 
neposredne, posebne, naključne ali posledične škode, ki bi izhajale ali 
bi bile v povezavi z uporabo tega produkta, četudi je bilo ali ni bilo 
podjetje ZTE obveščeno, vedelo ali bi moralo vedeti za možnost 
nastanka škode. Uporabnik naj se nanaša na priloženo garancijsko 
izjavo za popolne garancijske in servisne informacije.
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2. POGLAVJE

Naprava podpira naslednja omrežja: LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA in 
glasovne ter podatkovne storitve.

Videz

Prvi koraki

USB priključek WPS gumb

(U)SIM reža

LED indikator

Vmesnik

WPS gumb: za aktivacijo PBC (push button config) funkcije - 
konfiguracija s pritiskom na gumb.

LED indikator

razlaga sledi na naslednji strani
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Indikator Stanje Opis

1. WAN moč signala Gori Moč signala je zelo dobra ali dobra 
(RSSI >= -90 dBm)

Utripa Moč signala je slaba (-100 dBm < 
RSSI > -90 dBm)

Ne gori Ni signala (RSSI <-100 dBm)

2. Omrežni način Modra Prijavljen v LTE omrežje

Zelena Prijavljen v 3G omrežje

Ne gori Ni prijavljen

3. Stanje WAN povezave Gori WAN povezava vzpostavljena (PDP 
aktiviran)

Utripa WAN povezava se vzpostavlja (PDP 
se aktivira)

Ne gori WAN povezava ni vzpostavljena (PDP 
ni aktiviran)

4. Stanje telefona Ne gori Lokalni telefon je odložen ali VoIP 
omrežje se registrira

Utripa Pogovor poteka ali telefon zvoni

Gori Lokalni telefon kliče

5. Stanje telefona Ne gori Lokalni telefon je odložen ali VoIP 
omrežje se registrira

Utripa Telefon zvoni

Gori Lokalni telefon kliče

nadaljevanje na naslednji strani
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Indikator Stanje Opis

6. Wi-Fi indikator Ne gori WLAN je ugasnjen

Gori WLAN deluje normalno, ni 
podatkovnega prenosa

Utripa WLAN deluje normalno, poteka 
podatkovni prenos

7. Napajanje Rdeča Po vklopu se naprava inicializira

Zelena Naprava je prižgana

Ne gori Naprava je ugasnjena

Opis vmesnika

1. Telefon: Standardni Rj11 priključek za telefon.
2. PSTN: Standardni Rj11 priključek za PSTN.
3. LAN1/WAN: Mrežna povezava za Internet ali računalnik.
4. LAN2-LAN4: Mrežna povezava za računalnik.
5. ON/OFF: Vklop in izklop naprave.
6. Reset: Ponastavitev na tovarniške nastavitve (pridržite 5 sekund).
7. ANT: Priključek za zunanjo anteno.
8. PRESS ANT ON: Za preklop med notranjo in zunanjo anteno. Če je 
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pritisnjeno, pomeni, da se uporablja notranja antena, v nasprotnem 
primeru pa se uporablja zunanja antena. Privzeto je gumb pritisnjen 
(notranja antena), gumb naj bo v zunanjem položaju samo, ko 
uporabljate zunanjo anteno.
9. POWER socket: priključek za napajalnik.

Namestitev
Vstavljanje (U)SIM kartice
Odprite režo za (U)SIM kartico in jo vstavite.

Opombe: Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem (U)SIM kartice, 
ugasnite napravo in izvlecite napajalni kabel. V nasprotnem primeru, se 
(U)SIM kartica lahko poškoduje.

Ravnanje z (U)SIM kartico
(U)SIM kartice ne prijemajte po nepotrebnem. Kartico držite na 
robovih, da preprečite poškodbe zaradi statične elektrike. (U)SIM 
kartico hranite proč od električnih in magnetnih naprav.
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Če ne sprejemate omrežnega signala preverite:
ź Da se nahajate na območju, kjer je omrežni signal.
ź Da uporabljate ustrezno (U)SIM kartico.

Telefon priključite v priključek PHONE z ustreznim telefonskim 
kablom (Rj11).

Računalnik priključite v priključek LAN z ustreznim mrežnim kablom 
(Rj45). 

Opombe:  Usmerjevalnik se bo samodejno prilagodil, če uporabljate 
križni ali direktni kabel.

PSTN povežite s telefonskim kablom (Rj11). 

Za WAN povezavo uporabite mrežni kabel (Rj45).

Napajalnik priključite v električno vtičnico, manjši konec pa priklopite 
v napravo.

1. Stikalo za vklop naprave premaknite na ON. Pred vklopom 
preverite, da telefon ni prižgan.

2. Po vklopu naprave, počakajte 1-2 minuti preden začnete napravo 

Povezovanje s telefonom

Povezovanje z računalnikom

Povezovanje z PSTN

Povezovanje z LAN1/WAN

Povezovanje z napajanjem

Vklop vaše naprave

Opombe: Na usmerjevalnik ne postavljajte ničesar. Usmerjevalnikov ne 
postavljajte v sklad, ker lahko pride do pregretja.
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uporabljati.

Za normalno delovanje, povežite usmerjevalnik z zunanjim napajalnim 
adapterjem. Usmerjevalnik ne deluje brez električne energije.

Opombe: Ko je naprava ugasnjena, bo kličoči slišal obvestilo v stilu kot 
„Številka trenutno ni dosegljiva“.
Če LED indikator številka 1 nenehno utripa, poskusite premakniti 
napravo na drugo lokacijo. Naprava potrebuje 1-2 minuti, da se 
inicializira (vzpostavi povezavo z omrežjem in pridobi IP naslov).

Vstavljanje (U)SIM kartice

10



3. POGLAVJE

Opravljanje klicev
Kličete lahko samo preko VoIP.

Klicanje
1. Dvignite slušalko.
2. Vtipkajte telefonsko številko.
3. Pritisnite tipko # ali počakajte 4 - 8 sekund, da telefon začne klicati.
4. Klic bo povezan.

Klicanje medkrajevne številke
Pri klicanju medkrajevne številke, normalno dodajte področno 
številko. Primer: 03 9612 3456

Klicanje mednarodne številke
Pri klicanju mednarodne številke, vtipkajte mednarodno dostopno 
številko, sledi naj koda države, področna koda in telefonska številka. 
Primer: 00 11 64 12 345678.

Odgovor na klic
Ko telefon zvoni, dvignite slušalko, da odgovorite na klic.

Glasovne operacije

Opomba: Če LED indikator številka 1 ne gori, pomeni, da ni 
zadostnega RF signala. Poskusite premakniti napravo na drugo 
lokacijo in preverite, da je nič ne ovira.
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4. POGLAVJE

Usmerjevalnik ne potrebuje nikakršnih gonilnikov, podpira vse 
operacijske sisteme (Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS X 
in Linux), ki omogočajo mrežno LAN povezljivost.

Vedite: Vse nastavitve v tem poglavju so samo za vašo referenco. Za 
podrobnosti se posvetujte z vašim omrežnim operaterjem ali 
ponudnikom storitev.

Priprava

Vzpostavljanje povezave med usmerjevalnikom in klientom

Preko Rj45 mrežnega kabla
1. Usmerjevalnik in klienta povežite z Rj45 mrežnim kablom.
2. Vklopite napravo.

Povezava med napravo in klientom bo v kratkem vzpostavljena.

Preko Wi-Fi brezžične povezave
1. Vklopite vašo napravo. Naprava se bo inicializirala v 1-2 minutah.
2. Na klientu uporabite program za iskanje in povezovanje z Wi-Fi 
omrežji.

3. Izberite SSID (ime omrežja) vaše naprave in pritisnite Poveži.

Dostopanje do interneta

Opomba: Klient mora biti nastavljen na samodejno sprejemanje in 
določanje IP naslova. Klient bo prejel IP naslov v stilu 192.168.1.100.
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Opombe:

ź Privzeti SSID (Ime brezžičnega omrežja) preverite na nalepki, ki je 
nameščena na napravi.

ź Enkripcija privzeto ni vklopljena. Klient se lahko z napravo poveže 
direktno, brez gesla.

ź Varnostni način in geslo lahko nastavite v Settings > Wi-Fi 
Settings > Security. Zapomnite si geslo, ki ga boste nastavili. Če 
geslo pozabite, se lahko z napravo povežete preko mrežnega 
kabla in nato v Settings > Wi-Fi Settings > Security preverite 
nastavljeno geslo.

4. Počakajte nekaj trenutkov, povezava med napravo in klientom, bo 
uspešno vzpostavljena.
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Dostopanje do Interneta

Pred dostopanjem do Interneta preverite:
1. Vklopite napravo.
2. Vzpostavite povezavo med napravo in klientom.

Dostopanje do Interneta v načinu Bridge
1. Napravo povežite preko LAN priključka.
2. Prijavite se preko spletnega vmesnika WebGUI in nastavite 
Operation Mode (Način delovanja) kot Bridge način.

Dostopanje do Interneta preko kabelske povezave
1. Napravo povežite preko LAN1/WAN priključka.
2. Prijavite se preko spletnega vmesnika WebGUI in nastavite 
Operation Mode (Način delovanja) kot Cable Broadband način.

Dostopanje do Interneta preko 4G prehoda
Vedite: (U)SIM kartico vstavite v napravo preden jo prižgete.
1. Prijavite se preko spletnega vmesnika WebGUI in nastavite 
Operation Mode (Način delovanja) kot 4G Gateway način.
2. Prav tako nastavite WAN Connection.

Dostopanje do spletnega vmesnika WebGUI
1. Preverite, da povezava med napravo in klientom deluje.
2. Zaženite spletni brskalnik in vnesite naslov http://192.168.0.1

Opombe: Priporočamo naslednje brskalnike IE (7.0 ali novejši), Firefox 
(5.5 ali novejši), Opera (11.11 ali novejši), Safari (5.1 ali novejši) ali 
Chrome (11.0 ali novejši).
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3. Pojavi se naslednje prijavno okno:

Prijava
Izberite želen jezik in vnesite geslo. Privzeto geslo je: admin. Pritisnite 
Login.

Ko se prijavite, se pojavi naslednji vmesnik:

Opombe: Če izberete Save, si bo brskalnik zapomnil vnešeno geslo in 
vam ga tako, ob naslednji prijavi, ne bo potrebno ponovno vpisati.
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Način delovanja
Ko se prijavite, morate izbrati želen način delovanja.

Na voljo so trije načini delovanja:
ź Bridge: Povezava z Internetom preko Bridge načina.
ź Cable Broadband: Povezava z Internetom preko omrežnega 

operaterja (ISP).
ź 4G Gateway: Povezava z Internetom preko (U)SIM kartice.

Izberite želen način delovanja glede na omrežne pogoje, ki so vam na 
voljo. Za podrobne informacije kontaktirajte vašega omrežnega 
operaterja. Za dokončanje nastavitev pritisnite Apply.

WAN povezava

Cable Broadband način
Kliknite na WAN Connection in nastavite parametre za povezavo z 
Internetom.

slika sledi na naslednji strani
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4G Gateway način
Kliknite na WAN Connection in nastavite parametre za povezavo z 
Internetom.

Izberite Settings > Network Select Izbira omrežja. Ta funkcija je na voljo 
samo v načinu 4G Gateway.

Izberite Settings > Wi-Fi Settings Prikaz seznama trenutnih postaj, 
spreminjanje osnovnih in naprednih 
brezžičnih omrežnih nastavitev, izbira 
varnostnega načina in enkripcije, 
izvedba WPS konfiguracije.

Izberite Settings > Firewall Nastavitev MAC/IP/Port filtracije, URL 
filtracije Port posredovanj, DMZ ter 
konfiguracija Sistemske varnosti.

Nastavitve
Po prijavi izberite Settings (Nastavitve), na voljo so naslednje funkcije.
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Izberite Settings > DLNA Nalaganje ali skupna raba več 
predstavnostnih datotek.

Izberite Settings > Advanced Urejanje Administratorskih nastavitev, 
obnovitev tovarniških nastavitev, 
upravljanje PIN, nastavitev vmesnika 
LANm posodobitev programske opreme, 
SNTP ali urejanje Tr069 konfiguracije. 

Opombe: Če spremenite privzeto nastavljeno geslo, vam svetujemo, 
da si ga zapišete in shranite na varno mesto. Če geslo pozabite, lahko 
povrnete tovarniške nastavitve.

Opombe: Za podrobna navodila o delovanju naprave s katero se 
povezujete z usmerjevalnikom, si oglejte navodila za uporabo te 
naprave.

Uporaba WPS
Če klient podpira WPS, za povezovanje ni potrebno vnesti gesla.
1. Zaženite napravo.
2. Zaženite napravo, ki je povezana z usmerjevalnikom.
3. Vklopite WPS funkcijo na napravi.
4. Vklopite WPS funkcijo na klientu.

U-DISK Master
1. Zaženite napravo.
2. Zaženite napravo, ki je povezana z usmerjevalnikom.
3. Shranjevalno napravo (USB ključ, disk, ipd.) priklopite v USB 
priključek na usmerjevalniku.
4. Na računalniku izberite Start > Zaženi.
5. Vnesite \\192.168.0.1 in pritisnite V redu.
6. Vnesite uporabniško ime in geslo. Privzeto za oboje je admin. Nato 
si lahko ogledujete datoteke shranjene na mediju.

slika sledi na naslednji strani
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Odjava
Izberite Logout, pojavi se pojavno okno. Izberite             , da potrdite 
odjavo iz spletne strani.
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5. POGLAVJE

Glasovne težave
Reševanje težav

Simptomi Možne težave/rešitev

Ni klicnega tona Počakajte 1-2 minuti po tem, ko 
prižgete usmerjevalnik. Če LED indikator 
št. 1 utripa pomeni, da imate slab 
sprejem RF signala.

Takoj, ko dvignem slušalko, slišim 
obvestilo, telefonsko obvestilo, najavo.

Preverite, da je (U)SIM kartica pravilno 
vstavljena ter, da je bila PIN koda 
vnesena. Če je bila PIN koda napačno 
vnesena, boste morali vnesti PUK kodo.

Ko dvignem slušalko, je linija 
šumeča/popačena

Če je v bližini usmerjevalnika kakšna 
električna naprava, jo odstranite.
Kabel ali telefonski aparat je lahko 
pokvarjen.

Ko dvignem slušalko, slišim ponavljajoč 
ton

Odložite slušalko in poskusite ponovno.

Ko vtipkam številko, se nič ne zgodi, 
tišina

Ko vtipkate številko pritisnite # ali 
počakajte 4-8 sekund, da se klic 
vzpostavi.

Internetne težave

Simptomi Možne težave/rešitev

Ne morem dostopati do Interneta Še enkrat preverite nastavitve povezave. 
Po vklopu usmerjevalnika počakajte 1-2 
minuti, da se inicializira.
Preverite LED indikatorje.

Prenosne hitrosti so zelo nizke Hitrost je odvisna od jakosti signala. 
Preverite jakost signala in vrsto omrežja.
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Druge težave

Simptomi Možne težave/rešitev

RSSI signalni indikator venomer utripa 
ali ne sveti

To označuje slab sprejem. Usmerjevalnik 
poskusite premakniti na drugo mesto, 
bližje oknu.

21



Garancijska izjava

Pooblaščeni distributer RAM 2 d.o.o. (garant), v imenu proizvajalca 
ZTE Corporation 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 (pošte).

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:
- štiriindvajset (24) 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. Servisiranje ter 
oskrba z rezervnimi deli je zagotovljeno še tri leta po poteku 
garancijskega roka.

Ta garancija velja na območju republike Slovenije. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za 
napake na blagu.

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. 
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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 Corporation 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 5 mm.
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 izpostavljanja 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 
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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.
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Proizvajalec: ZTE CORPORATION 

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

Prodajalec: __________________________________

Datum prodaje: _______________________________

Datum izročitve potrošniku: ______________________

Žig in podpis prodajalca: ________________________

Serijska številka/IMEI: __________________________

Pomoč:
Tehnično pomoč lahko dobite na naslednje načine:
ź Pošljite elekronsko pošto na elektronski naslov 

mobile@zte.com.cn
ź Obiščite spletno stran 
ź Pokličite številko tehnične podpore: +86–755–26779999

http://www.zte.com.cn
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Deklaracija o ustreznosti
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