ZTE MF910
Navodila za uporabo

ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postcode: 518057

Confidential and Proprietary Information of ZTE CORPORATION 1

PRAVNE INFORMACIJE
Avtorske pravice © 2015 ZTE CORPORATION.
Vse pravice pridržane
Brez predhodnega dovoljenja podjetje 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
Datum izdaje: 21.Julij, 2015

OPOMBE:
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
proctor, ki je dovolj zračen. Zaradi vaše varnosti naprave ne uporabljajte, ko je pregreta ali zelo
vroča na otip.
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SEZNANJANJE Z VAŠO NAPRAVO
Videz in tipke
Slike, ki prikazujejo napravo, so zgolj za ponazoritev.

1. SIM (USIM) ležišče
Reset tipka
2. WPS tipka
3. Tipka za vklop
4. LCD zaslon
5. Priključek za polnjenje/USB vhod
6. AUX antenski priključek
7. Osnovni antenski priključek
OPOMBA:
•
Pritisnite in pridržite tipko za vklop (Power) 10 do 15 sekund za ponovni zagon (restart) naprave.
•
Če je baterija zelo prazna se lahko zgodi, da naprave ne boste mogli prižgati, čeprav ste jo
priključili na elektriko. V takem primeru poizkusite znova po 20 do 30 minutnem polnjenju. V
kolikor se naprava ne prižge po daljšem polnjenju, prosimo, da se obrnete na pooblaščeni servis
•
Sami nikoli ne poizkušajte zamenjati akumulatorko baterijo v vaši napravi. Baterijo lahko zamenja
le podjetje ZTE ali ZTE-jev pooblaščeni servisni partner.

Indikatorji
Kadar je naprava vključena se na LCD zaslonu prikažejo naslednji simboli. Opis simbolov se nahaja v
tabeli.
Simbol

Pomen
Moč omrežnega signala.

3G,4G

Vrsta omrežja. Simbol 4G ali 3G simbol bo prikazan na LCD zaslonu, odvisno od
omrežja, ki je na voljo.
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Omrežje v uporabi.
Dobili ste eno ali več sporočil.
Wi-Fi status in število povezanih uporabnikov.
Stanje baterije.

Možnosti povezave
Naprava se lahko poveže z omrežjem na dva načina in dovoljuje več uporabnikom hkratno uporabo
interneta. Sledeči prikaz je zgolj za ponazoritev.
•

4G način: SIM ali USIM kartica se lahko uporabi za dostop do Interneta.

•

Internet Wi-Fi način: Vaša naprava se lahko poveže z WLAN napravo (kot hotspot naprava ali
brezžični router) preko Wi-Fi za dostop na Internet. WLAN naprava mora biti priključena na Internet.

OPOMBA:
Vaša naprava in WLAN naprava morata biti v različnih podomrežjih.

Sestavljanje naprave
1.

Odprite SIM (USIM) pokrovček.
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OPOMBA:
Ne odstranjujte pokrovčka nasilno, ker je del naprave.

2.

Vstavite SIM (USIM) kartico v SIM ( USIM) vložišče. Naslednja slika prikazuje pravilno vstavitev.
Zaslišali boste klik, ko se SIM (USIM) ckartica zaskoči v vložišču.
POMEMBNO:
Vaša naprava ne podpira Micro/Nano SIM kartic ali katerihkoli nestandardnih SIM kartic. Da se izognete
poškodbam naprave teh kartic ne uporabljajte. Prav tako ne uporabljajte adapterjev za te kartice.

3.

Zaprite SIM (USIM) pokrovček.

POVEZOVANJE Z VAŠO NAPRAVO
Preko Wi-Fi
1.

Vklopite napravo.

2.

Uporabite aplikacijo WiFi na odjemalcu za iskanje razpoložljivega brezžičnega omrežja.
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OPOMBA:
Napravo z katero se povezujete nastavite na samodejni sprejem IP naslova. Za podrobnejši postopek
poglejte v nastavitev vašega PC-ja. Uporabnik pridobi IP naslov, naprimer, 192.168.0.101.

3.

Izberite SSID vaše naprave in nato pritisnite poveži (Connect).

OPOMBA:
Nastavljen SSID boste našli na nalepki, ki se nahaja na vaši napravi.
4.

Vnesite geslo in nato pritisnite poveži (Connect).

OPOMBA:
Za Wi-Fi povezavo boste morali vnesti geslo. Nastavljeno geslo boste našli na nalepki vaše naprave.
5.

Počakajte nekaj trenutkov in povezava se bo vzpostavila.
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Preko USB kabla
1.

Uporabnika z vašo napravo povežite z pomočjo USB kabla.

2.

Vklopite vašo napravo. Operacijski system zazna in prepozna novo strojno opremo. Izvede se
avtomatska namestitev.

OPOMBA:
Če se namestitev ne izvede avtomatsko jo lahko zaženete z pomočjo namestitvenega programa v Moj
računalnik/ZTE modem ( My Computer/ZTEMODEM).
3.

Počakajte nekaj trenutkov in povezava se bo vzpostavila.

DOSTOPANJE DO INTERNETA
4G način
Ko se je uporabnik uspešno povezal z vašo napravo, lahko na Internet dostopate v avtomatskem ali
ročnem načinu (Automatic/Manual). Prednastavljen način je avtomatski (Automatic).
Način
Automatsko

Delovanje
Vaša naprava je avtomatsko povezana na Internet, po Internetu
lahko brskate preko vašega uporabnika.

Ročni

1.

Pojdite na webGUI konfiguracijsko stran,

2.

Izberite Nastavitve>Omrežne nastavitve>Klicne
nastavitve>WAN povezovanje>Ročno in nato kliknite
Uporabi (Settings > Network Settings > Dial-up Settings >
WAN Connection Mode > Manual/ Apply).

3.

Izberite Domov (Home), nato kliknite Priklopi ali Odklopi
( Connect/Disconnect).

OPOMBA:
Za posodobitev parametrov vaše naprave pojdite na webGUI konfiguracijsko stran http://192.168.0.1 ali
http://ufi.ztedevice.com. Prednastavljeno geslo je admin.

Internet Wi-Fi način
1.

Prijavite se na webGUI konfiguracijsko stran.

1.

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

Nastavite Internet Wi-Fi Switch in Željeno omrežje (Preferred Network), nato kliknite

Uporabi.
OPOMBA:
Nastaviti morate Internet Wi-Fi Omogoči (Enable) in izberite Wi-Fi.

3.

Povezava na Wi-Fi Hotspot.
Obstajata dva načina povezovanja.


Vnesite Wi-Fi Hotspot informacije v Dodaj WiFi Hotspot (Add Wi-Fi Hotspot), in
nato kliknite Uporabi (Apply).



Izberite Wi-Fi Hotspot kateri bo izpisan, vnesite Pass Phrase in kliknite Uporabi
(Apply).

4.

Ko se uporabnik uspešno poveže z Wi-Fi Hotspot, lahko dostopate na Internet.

NASTAVLJANJE RAČUNALNIKA
Naslednja navodila opisujejo kako nastaviti Internetni protokol v Windows operacijskem sistemu za WiFi
povezavo.
1.

Desni klik Moje omrežne povezave (My Network Places) in izberite Lastnosti (Properties).
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2.

Desni klik Brezžična omrežna povezava (Wireless Network Connection) in izberite Lastnosti
(Properties).

OPOMBA:
Če je računalnik povezan z modemom MF910 preko mrežnega kabla,desni klik Domače omrežje (Local
Area Connection) in izberite Lastnosti (Properties).

3.

Izberite Internet Protocol (TCP/IP) in kliknite Lastnosti (Properties).
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4.

Izberite Obtain an IP address automatically in Obtain DNS server address automatically, in
kliknite OK.

OPOZORILA IN OBVESTILA

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,
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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.

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 +60°C ter relativni vlažnosti v območju med
5% in 95%.

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.
iii. Nepravilne uporabe , napačne uporabe, malomarnosti ali nepravilne namestitve, razstavljanja,
shranjevanja naprave iz strain uporabnika.
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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.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Problem

Priporočamo

Povezava med vašo napravo
in PC-jem preko USB kabla
ni vzpostavljena

•Namestite programsko opremo in zaženite namestitveni program v
My Computer (Moj računalnik).
•V kolikor gonilniki vaše naprave ne delujejo normalno, ponovno
namestite programsko opremo. Najprej morate programsko opremo
odstraniti.

Povezava med vašo napravo • Prepričajte se, da je Wi-Fi funkcija vklopljena.
in klientom preko Wi-Fi ni
• Obnovite seznam omrežij in izberite pravilen SSID.
vzpostavljena
• 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.

Klient povezan na napravo • Preverite da je vaša SIM kartica na voljo.
ne more dostopati na
• Spremenite lokacijo in poiščite mesto z dobrim signalom.
internet.
• Preverite nastavitve WAN povezovalnega načina.
•

Klient ne more dostopati na •
Internet v AP načinu
•

Kontaktirajte vašega operaterja in potrdite vaše

APN nastavitve.

Preverite da je WLAN naprava povezana nainternet
Prepričajte se, da sta vaša naprava in WLAN naprava v različnih
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podomrežjih.
Obisk webGUI
konfiguracijske strani ni
uspel

O geslu

•

Vpišite
pravilni
naslov.
Prednastavljen
http://192.168.0.1ali http://ufi.ztedevice.com.

naslov

je

•

Uporabljajte samo en mrežni adapter na vašem računalniku.

•

Ne uporabljajte proxy serverja.

•

Geslo za Wi-Fi povezavo se nahaja na nalepki , ki je na napravi.

•

Pritisnite WPS tipko in na zaslonu se izpišeta SSID in Wi-Fi
povezovalna gesla.

•

Prednastavljeno geslo webGUI konfiguracijske strani je admin.

•

Če ste spreminjali gesla in jih pozabili morate napravo ponastaviti
(resetirati) na tovarniške nastavitve.

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.
Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka je potrebno predložiti:
-aparat
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-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 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
14 Confidential and Proprietary Information of ZTE CORPORATION

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.

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:
Pošljite elekronsko pošto na elektronski naslov mobile@zte.com.cn
Obiščite spletno stran
Pokličite številko tehnične podpore: +86–755–26779999
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