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Predstavitev naprave 

Naprava 

Slike, ki prikazujejo napravo, so zgolj za ponazoritev. 

 

 

 

1.  LED prikazovalnik  

2.  (Power) tipka za vklop   

3.  WPS tipka  

4.  Polnjenje/mikro-USB vhod 

5.  Vložišče SIM Kartice   

6.  mikro SDHC kartica  

 Opombe:  

Mikro SDHC™ logotip  je zaščitena oznaka SD-3C, LLC. 
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Predstavitev naprave  

Simboli 
Kadar je naprava vključena, se lahko prikažejo različni simboli. Za 

prepoznavanje prikazanih simbolov boste v tabeli našli njihov opis.  

Simbol Status  Opis  

Omrežje 

 

Rdeča lučka Error status. Naprava ni 

registrirana v mobilnem 

omrežju, (U)SIM kartica ni 

vstavljena ali omrežje ni na 

voljo. 

Zelena lučka Naprava je registrirana v 

mobilnem omrežju. 

Zelena utripa Naprava je priključena v 

omrežje, prenos podatkov. 

Wi-Fi  

 

Modra lučka  Wi-Fi je aktiviran. 

Modra utripa WPS je aktiviran.   

off Wi-Fi je izklopljen ali pa je 

vaša naprava v načinu spanja 

‘’sleep mode’’. 

SMS  

 

 

Modra lučka Imate neprebrana sporočila. 

Modra utripa Dobili ste novo sporočilo. 

off  Nimate neprebranih sporočil. 
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Baterija 

                 

 

Rdeča lučka / 

utripa 

Baterija je prazna. Prosim 

napolnite baterijo.  

Zelena utripa Baterija je napolnjena ali je v 

stanju pripravljenosti ‘’standby 

mode’’. 

Zelena lučka Stanje baterije je zadovoljivo 

(polovica ali več).  

off Vaša naprava ni napolnjena, 

ali baterija ni vstavljena.  

 

Predstavitev naprave  

Delovanje 

Z napravo lahko dostopate na Internet na dva načina. Naprava 

omogoča dostop do interneta več uporabnikom istočasno.  

  

� 3G Način : z (U)SIM kartico dostopate na Internet. 

 

• Internet Wi-Fi na čin : Vašo napravo povežete na WLAN napravo 

(‘’hotspot’’ ali brezžični ‘’router’’) preko Wi-Fi dostopate na Internet. 

WLAN naprava mora biti povezana na Internet. 
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 Opombe : vaša naprava in WLAN naprava morata biti na različnih 

podomrežjih.  

 
Nastavitev naprave 

1. Potisnite zadnji pokrov in ga odstranite. 

 Opomba :  

Ne odstranjujte pokrova na silo.  

 

 

2. vstavite  SIM kartico v ležišče.  

 OPOZORILO!  

Vaša naprava ne podpira mikro-SIM in nano-SIM kartice ali katerekoli 

nestandardne SIM kartice. Da se izognete poškodovanju naprave ne 

uporabljajte teh kartic ali adapterjev za te kartice.  
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3. Vstavite mikro SDHC kartico, če jo potrebujete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vstavite baterijo. 
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5. Zaprite zadnji pokrov tako kot kaže slika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priklju čitev na vašo napravo 

Uporaba Wi-Fi 

1. Vklopite vašo napravo. 
2. Prepričajte se, da ima vaš računalnik ali katerakoli druga naprava 

vklopljen Wi-Fi. Iščite razpoložljivo brezžično omrežje.                                           

 Opomba :  

Na vaši napravi preverite kako poiskati brezžična omrežja. Če 

uporabljate računalnik ga morate nastaviti tako, da bo avtomatsko 

pridobil IP naslov. 
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3. Izberite Wi-Fi ime (SSID) vaše naprave, in kliknite Poveži  

(Connect) . 

4. Vpišite Wi-Fi geslo če je potrebno in kliknite OK. 

 Opomba :  

Glejte poglavje Spoznavanje Wi-Fi SSID in gesla za pridobitev 

nastavljenega Wi-Fi SSID in gesla.  

5. Počakajte, da se klient uspešno poveže na vašo napravo. 

Preko USB kabla 

1. Povežite računalnik in vašo napravo z USB kablom. 

2. Vključi napravo. Operacijski sistem zazna in identificira novo 

napravo in jo avtomatsko inštalira.    

 

 Opomba :  

Če se sistemska namestitev ne zažene avtomatično, jo lahko 

zaženete ročno v My Computer . 

3. Počakajte, da se računalnik uspešno poveže z napravo. 

 

Spoznavanje Wi-Fi SSID in gesla 

Na napravi se nahaja nalepka z nastavljenim Wi-Fi SSID in geslom. 
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Dostop do 3G Mobile Hotspot 

Configuration strani 

1. Preveri povezavo med vašo napravo in klientom. 

2. V internetnem brskalniku vpišemo http://192.168.0.1  ali 

http://ufi.ztedevice.com . 

 Opomba :  

Priporoča se uporaba IE (7.0 ali novejši), Firefox (15.0 ali novejši), 

Opera (10.0 ali novejši), Safari (4.0 ali novejši), ali Google Chrome 

(10.0 ali novejši). 

3. Vpišite geslo za vstop v 3G Mobile Hotspot configuration stran. 

 Opomba : nastavljeno geslo je admin . 

 

Spreminjanje Wi-Fi SSID ali gesla 

1. Vstopite v 3G Mobile Hotspot configuration stran. 

2. Izberite Nastavitve  (Settings) > Wi-Fi Nastavitve (Settings) > 

Osnovne nastavitve (Basic Settings) . 

3. Spremenite Ime omrežja  (Network Name) (SSID)  ali Pass 

Phrase ( Geslo - Password) . 

4. Kliknite Sprejmi (Apply) . 
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Dostop do interneta 

3G način 

Ko ste uspešno povezali klienta z vašo napravo, lahko izberete 

dostop na internet v načinu Avtomati čno (Automatic)  ali Ročno  

(Manual) . Nastavljen način je Avtomati čno  (Automatic) . 

Način Izvedba 

Automatično Vaša naprava je avtomatsko povezana na 

Internet, in lahko pričnete z uporabo na vašem 

klientu. 

Ročno 1. Vstopite v 3G Mobile Hotspot configuration 

stran. 

2. Izberite Nastavitve (Settings) > Nastavitve 

omrežja (Network Settings) > Klicne 

nastavitve (Dial-up Settings) > WAN 

Povezovalni na čin (Connection Mode) > 

Ročno (Manual),  in nato kliknite Sprejmi 

(Apply) . 

3. Izberite Domov  (Home) , in kliknite Vklopi  

(Connect)  ali Izklopi(  Disconnect) . 

 Opomba : 

Za ponastavitev parametrov vaše naprave vstopite v 3G Mobile 

Hotspot configuration stran. 

Internet Wi-Fi na čin  

1. Vstopite v 3G Mobile Hotspot configuration stran.  
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2. Izberite Nastavitve  (Settings) > Internet Wi-Fi .  

3. Nastavite Internet Wi-Fi Stikalo (Switch)  in Želeno omrežje  

(Preferred Network) , nato kliknite Sprejmi  (Apply) .   

4. Nastaviti morate Internet Wi-Fi Stikalo (Switch) v pozicijo 

Vklju čeno  (Enable)  in Želeno omrežje  (Preferred Network)  v 

Wi-Fi . 

 

5.Priključite na Wi-Fi hotspot. 

 

Sledeče dve metode so za vašo referenco. 

 

� Izberite Wi-Fi hotspot naštet na Wi-Fi Hotspot seznamu, vpišite 

geslo v okvirček in kliknite Sprejmi (Apply) . 

� Kliknite Dodaj  (Add) , vpišite Wi-Fi hotspot informacijo v Dodaj 

WiFi seznam (Add Wi-Fi Hotspot area), in kliknite Sprejmi  

(Apply) . 
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Ko je naprava klienta uspešno priključena na Wi-Fi hotspot, lahko 

dostopate do Interneta.   

Konfiguriranje vašega PC-ja 

Sledeči postopek opisuje kako konfigurirati Internet Protokol v 

Windows 7 operacijskem sistemu za Wi-Fi povezavo. 

1. Z desno tipko miške kliknite Network  in izberite Properties . 

2. Izberite Change adapter settings . 

3. Z desno tipko miške kliknite Wireless Network Connection  in 

izberite Properties .  

4. izberite Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) , in kliknite 

Properties . 

5. Izberite Obtain an IP address automatically  in Obtain DNS 

server address automatically , in kliknite OK. 
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Opozorila 
Lastniku 
• Nekatere elektronske naprave so dovzetne na elektromagnetne motnje, 

ki jih oddaja naprava, če je neustrezno zaščiten, kot so elektronski 

sistemi v vozilu. Prosimo posvetujte se s proizvajalcem naprave, preden 

uporabljate napravo v bližini takih naprav. 
• Ko uporabljate napravo v bližini srčnih spodbujevalnikov, naj bo naprava 

od srčnega spodbujevalnika vedno oddaljen vsaj 20 cm. Naprave ne 

nosite v prsnem žepu. Da zmanjšate možnost za nastanek motenj, 
napravo takoj izključite, če je to potrebno. 

• Upoštevajte prepoved ali omejitev uporabe v skladiščih olj ali kemičnih 

snovi. Če je potrebno napravo izklopite. 
• Uporaba naprav, ki oddajajo elektromagnetno sevanje, je prepovedana v 

letalih, na bencinskih črpalkah in bolnišnicah. Upoštevajte opozorila in 

prepovedi ter v takih primerih naprave ne uporabljajte. 
• Med uporabo se ne dotikajte antene. Če se med pogovorom dotikate 

antene lahko to vpliva na kakovost signala. 

• Naprave ne uporabljajte v zaprtem prostoru ali prostoru kjer je odvajanje 
toplote slabo. Nadaljevanje dela v takšnem okolju lahko povzroči 

prekomerno toploto in dvig temperature v prostoru, kar lahko vodi v 

avtomatski izklop naprave zaradi vaše varnosti. V primeru takšnega 
dogodka ohladite vašo napravo predno jo ponovno uporabite.  

• Naprava naj ne bo v dosegu majhnih otrok. Lahko povzroči poškodbe, če 

se uporablja kot igrača. 
• Med uporabo naprave se ne dotikajte kovinskih delov naprave. To lahko 

povzroči opekline. 
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Opozorila 
Uporabniku 
• Uporabljajte originalno dodatno opremo ali dodatno opremo, ki jo je 

odobril proizvajalec naprave. Uporaba katere koli druge dodatne opreme 

lahko vpliva na lastnosti naprave, lahko jo poškoduje, predstavlja 

nevarnost vašemu zdravju ali krši lokalne predpise in zakone o uporabi 

tovrstne opreme. 

• Naprave ne uporabljajte v bližini oz. notranjosti kovinskih stavb ali 

konstrukcij, ki oddajajo elektromagnetno sevanje, kar lahko vpliva na 

sprejem signala. 

• Naprava ni vodoodporna. Hranite napravo suho in jo shranjujte v senčnih 

in hladnih prostorih.  

• Naprave ne uporabljajte po nenadni temperaturni spremembi, ker lahko v 

notranjosti nastane kondenz. Ne uporabljajte je dokler ni popolnoma 

suha.  

• Naprave ne mečite, ne tolcite z njo, ne ravnajte grobo, ne upogibajte je. 

Grobo ravnanje lahko poškoduje notranje vezje. 

• V napravo lahko poseže samo pooblaščena oseba. 

• Temperaturno območje delovanja naprave je od -10°C do +45°C ter 

relativni vlažnosti v območju med  5% in 95%. 

Uporaba baterije 
Ne menjajte baterije v napravi sami. Baterijo lahko zamenja le ZTE ali ZTE 

pooblaščeni servis.. 

Garancijski list ne velja za: 
Ta garancija ne pokriva napak in okvar na napravi povzročenih zaradi:  

i. Normalne obrabe izdelka. 

ii. Nepravilne uporabe naprave; torej ravnanjem v nasprotju s priloženimi 

navodili proizvajalca. 
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Opozorila 
iii. Nepravilne uporabe , napačne uporabe, malomarnosti ali nepravilne 

namestitve, razstavljanja, shranjevanja naprave iz strain uporabnika.   

iv. Modificiranja ali posega v napravo iz strani nepooblaščene osebe 

katera ni certificirana iz strani ZTE-ja. 

v. Prenapetosti, požara, poplave, nesreče, mehanskih poškodb (npr.: 

poškodb povzročenih z ostrimi predmeti, zvijanjem, stiskanjem, padci, 

ipd).   

vi. Napake, ki so nastale zaradi uporabe naprave za drug name nod 

predvidenega, zaradi virusov in drugih škodljivih programov, zaradi 

nepooblaščenega dostopanja do storitev, računalniških sistemov ali 

mrež z vaše strain ali s strain tretje osebe.  

vii. Napake zaradi dejavnikov izven razumnega dosega garanta.  

Končni uporabniki nimajo pravice do zavrnitve ali vračila izdelka ter do 

vračila kupnine, če je bila naprava izpostavljena kakšni od zgoraj omenjenih 

situacij. 

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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PRAVNE INFORMACIJE 
 
Avtorske pravice  © 2014 ZTE CORPORATION. 

 

Vse pravice pridržane.  

 

Brez predhodnega dovoljenja podjetja ZTE Corporation se noben del teh 

navodil ne sme reproducirati, prevajati ali uporabljati v katerikoli 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 

Izdaja:  October 13, 2014 

Navodila št.: 
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Odpravljanje težav 
 

Problem Priporo čamo 

Povezava med 

vašo napravo 

in PC-jem 

preko USB 

kabla ni 

vzpostavljena .  

� Namestite programsko opremo in 

zaženite namestitveni program v My 

Computer (Moj ra čunalnik) .  

� V kolikor gonilniki vaše naprave ne 

delujejo normalno, ponovno namestite 

programsko opremo. Najprej morate 

programsko opremo odstraniti. 

Povezava med 

vašo napravo 

in klientom 

preko Wi-Fi ni 

vzpostavljena.   

� Prepričajte se, da je Wi-Fi funkcija 

vklopljena.   

� Obnovite seznam omrežij in izberite 

pravilen SSID. 

� Preverite IP naslov in zagotovite, da vaš 

klient lahko avtomatično pridobi IP naslov.  

� Vpišite pravilni omrežni ključ (Wi-Fi geslo) 

ko priklapljate klienta na vašo napravo. 
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Odpravljanje težav 
 

Problem Priporo čamo 

Klient 

povezan na 

napravo ne 

more 

dostopati na 

internet.  

� Preverite da je vaša SIM kartica na voljo.  

� Spremenite lokacijo in poiščite mesto z 

dobrim signalom. 

� Preverite nastavitve WAN povezovalnega 

načina.  

� Kontaktirajte vašega operaterja in potrdite 

vaše  APN nastavitve.  

Klient ne more 

dostopati na 

internet v 

Internet Wi-Fi 

načinu. 

� Preverite ali je WLAN naprava priključena 

na internet.   

� Preverite ali sta vaša naprava in WLAN 

naprava na različnih podomrežjih.  

3G Mobile 

Hotspot 

configuration 

stran ni vidna.   

� Vpišite pravilen naslov. Prednastavljen 

naslov je http://192.168.0.1 ali 

http://ufi.ztedevice.com. 

� Uporabljajte samo en mrežni adapter v 

vašem  PC-ju. 

� Ne uporabljajte proxy serverja. 

 


