
Pregled izdelka

Indikator napajanja Indikator stanja omrežja

Indikator Wi-Fi® Indikator LAN/WAN

Indikator moči signala Reža za kartico SIM
Gumb WPS Gumb za vklop/izklop
Gumb Reset Vhod za napajanje
Vrata LAN/WAN Priključek stacionarne telefonske linije

Slovenščina
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Uvod

1. korak: Namestitev kartice SIM

3

Izberite pravilno kartico SIM in jo vstavite v režo za kartico SIM, kot je prikazano na prejšnji sliki, nato
priključite napajalnik na usmerjevalnik. Usmerjevalnik se bo samodejno vklopil in poiskal razpoložljiva mobilna
omrežja.
Indikatorji:

Indikator stanja omrežja
Cianova/modra/rumena: Povezava z omrežjem LTE/3G/2G.

Indikator moči signala
Bela: Več črtic signala označuje močnejši signal.

Ne vstavljajte in ne odstranjujte kartice SIM, ko usmerjevalnik deluje, ker bi to lahko vplivalo na
delovanje kartice SIM in jo poškodovalo.
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2. korak: Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi vašega usmerjevalnika

Wi-Fi Name: ................
Wi-Fi Password: ..........

abcdefg

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Wi-Fi Password: YYYYYYYY
Wi-Fi Password：
YYYYYYYY

Ko usmerjevalnik vzpostavi povezavo z mobilnim podatkovnim omrežjem, lahko za dostop do interneta svoj
računalnik ali mobilni telefon povežete z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika. Za privzeto ime Wi-Fi omrežja (Wi-Fi
Name) in geslo (Wi-Fi Password) glejte nalepko na dnu na ozadju pod pokrovom vtičnic za zunanjo anteno
na ozadju na usmerjevalniku.

l Če Indikator Wi-Fi  neprekinjeno sveti, je Wi-Fi omogočen. Če želite omogočiti ali onemogočiti
Wi-Fi, glejte stran spletnega upravljanja usmerjevalnika.

l Takoj spremenite ime omrežja Wi-Fi in geslo na strani spletnega upravljanja, da preprečite
nepooblaščen dostop do svojega omrežja Wi-Fi. Ko spremenite geslo, morate znova vzpostaviti
povezavo z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika.
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Upravljanje usmerjevalnika
Usmerjevalnik lahko upravljate na strani spletnega upravljanja usmerjevalnika. Za privzeti naslov IP, geslo itd.,
glejte nalepko na spodnji strani usmerjevalnika.
Več informacij je na voljo v razdelku na strani spletnega upravljanja.

l Spremenite privzeto geslo za prijavo na stran spletnega upravljanja, da nepooblaščenim
uporabnikom preprečite spreminjanje nastavitev usmerjevalnika.

l Usmerjevalnik lahko upravljate tudi s pomočjo aplikacije HUAWEI SmartHome. Za prenos
skenirajte kodo QR spodaj.
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Varnostne informacije

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Vse pravice pridržane.
TA DOKUMENT JE ZGOLJ INFORMATIVEN IN NE DAJE OSNOVE ZA NOBENA JAMSTVA.
LTE je blagovna znamka podjetja ETSI.
Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so blagovne znamke Wi-Fi Alliance.

Pravilnik o zasebnosti
Če želite bolje razumeti, kako uporabljamo in varujemo vaše osebne podatke, preberite pravilnik o zasebnosti
na naslovu http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Posodobitev programske opreme
Z nadaljnjo uporabo naprave potrjujete, da ste prebrali naslednjo vsebino in se strinjate z njo:
Ta naprava lahko po vzpostavitvi povezave z internetom z namenom zagotavljanja boljše storitve od družbe
Huawei ali vašega ponudnika storitev mobilne telefonije samodejno pridobi informacije za posodobitev
programske opreme. Pri tem pride do prenosa podatkov po mobilnem omrežju, potreben pa je tudi dostop do
enoličnega identifikatorja naprave (IMEI/SN) in omrežnega ID-ja ponudnika storitev (PLMN) zaradi preverjanja,
ali je potrebna posodobitev naprave.
Ta naprava tudi podpira samodejni prenos in namestitev pomembnih posodobitev iz podjetja Huawei ali od
vašega operaterja v nujnih primerih. Ta funkcija je privzeto omogočena. Če jo želite onemogočiti, se prijavite
na spletnem mestu za upravljanje izdelka in v meniju z nastavitvami opravite ustrezne spremembe.

Varnostne informacije
l Nekatere brezžične naprave lahko vplivajo na delovanje pripomočkov za sluh ali srčnih spodbujevalnikov. Za

dodatne informacije se obrnite na ponudnika storitev.
l Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da je med napravo in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm

razdalje, da se prepreči morebitno motenje. Če uporabljate spodbujevalnik, naprave ne držite na strani
telesa, na kateri je vstavljen, in je ne nosite v prednjem žepu.

l Najprimernejše delovne temperature so od 0 °C do 40 °C, najprimernejše temperature za hrambo pa od
-20 °C do +70 °C. Ekstremna vročina ali mraz lahko poškodujeta napravo ali dodatke.

l Napravo in dodatke hranite v dobro prezračenem in hladnem prostoru, stran od neposrednega vira
svetlobe. Naprave ne zavijajte v brisače ali pokrivajte z drugimi predmeti. Naprave ne postavljajte v vsebnik s
slabim oddajanjem toplote, kot je na primer škatla ali torba.

l Napravo hranite stran od virov toplote in ognja, kot so grelec, mikrovalovna pečica, kuhinjska pečica, grelec
za vodo, radiator ali sveča.

l Napravo namestite tako, da bo med grelcem in vašim telesom vsaj 20 cm razdalje.
l Uporaba neodobrenega ali nezdružljivega napajalnika, polnilnika ali baterije lahko povzroči požar, eksplozijo

ali druge nevarnosti.
l Izberite samo dodatke, ki jih je za uporabo s tem modelom odobril proizvajalec naprave. Če uporabljate

katere koli druge tipe dodatkov, lahko pride do razveljavitve garancije, z njimi lahko kršite lokalne predpise
in zakone, to pa je lahko tudi nevarno. Za informacije o razpoložljivosti odobrenih dodatkov na vašem
območju se obrnite na svojega prodajalca.

l Vtikač služi kot prekinitvena naprava.
l Za naprave, ki se vključijo, naj bo vtičnica v bližini naprav in lahko dostopna.
l Prepričajte se, da napajalnik ustreza zahtevam člena 2.5 iz smernice IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 in

da je bil preizkušen in odobren v skladu z državnimi ali lokalnimi standardi.

Informacije o odlaganju in recikliranju
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Simbol prečrtanega smetnjaka na vašem izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži vas opozarja, da je
treba po zaključku njihove življenjske dobe vse elektronske izdelke in baterije odstraniti na mesta za ločeno
zbiranje odpadkov, ter da se jih ne sme odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Uporabnik je odgovoren
za oddajo opreme na določeno zbirališče ali obrat za ločeno recikliranje odpadne električne in elektronske
opreme (OEEO) in baterij v skladu z lokalnimi zakoni.
Pravilno odstranjevanje in recikliranje vaše opreme zagotavlja, da se odpadki EEO reciklirajo na način, ki
ohranja dragocene materiale in varuje zdravje ljudi in okolja, saj lahko nepravilno ravnanje, naključno razbitje,
poškodba in/ali nepravilno recikliranje ob koncu življenjske dobe škodi zdravju in okolju. Za več informacij o
tem, kje in kako lahko odstranite svojo odpadno EEO, se obrnite na lokalne organe oblasti, prodajalca ali
službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov, ali pa obiščite spletno mesto
http://consumer.huawei.com/en/.

Zmanjšanje nevarnih snovi
Naprava in morebitni električni pripomočki so v skladu z lokalnimi veljavnimi predpisi o omejevanju uporabe
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kot so odredbe EU REACH, RoHS in Baterije (kjer so
vključene) itd. Za izjave o skladnosti glede REACH in RoHS obiščite naše spletno mesto
http://consumer.huawei.com/certification.

Skladnost s predpisi EU

Izjava
Družba Huawei Technologies Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava B311-221 skladna z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.
Najnovejšo in veljavno različico izjave o skladnosti si lahko ogledate na spletnem mestu
http://consumer.huawei.com/certification.
To napravo je mogoče uporabljati v vseh državah članicah EU.
Upoštevajte nacionalne in lokalne predpise na območju uporabe naprave.
Uporaba te naprave je morda omejena, kar je odvisno od lokalnega omrežja.

Omejitve v 2,4-GHz pasu:
Norveška: Ta podrazdelek ne velja za geografsko območje v radiju 20 km od centra mesta Ny-Ålesund.

Informacije o izdelku ErP
Družba Huawei Technologies Co., Ltd. izjavlja, da so njeni izdelki skladni z Direktivo 2009/125/ES o izdelkih,
povezanih z energijo (ErP). Podrobne informacije o direktivi ErP in uporabniških priročnikih, ki jih zahteva
Uredba Komisije, najdete na spletnem mestu: http://consumer.huawei.com/en/certification.

Frekvenčni pasovi in moč
(a) Frekvenčni pasovi, v katerih deluje radijska oprema: Nekateri pasovi morda ne bodo na voljo v vseh državah
ali območjih. Za več podrobnosti se obrnite na lokalnega operaterja.
(b) Maksimalna radiofrekvenčna moč, prenesena v frekvenčnih pasovih, v katerih deluje radijska oprema:
Maksimalna moč je pri vseh pasovih manj kot največja mejna vrednost, določena v povezanih usklajenih
standardih.
Frekvenčni pasovi in nazivne mejne vrednosti za (sevalno in/ali prevodno) oddajanje moči, ki veljajo za to
radijsko opremo, so naslednji: GSM 900: 36 dBm, GSM 1800: 33 dBm, WCDMA 900/2100: 25.7 dBm, LTE
Band 1/3/7/8/20/38: 25.7 dBm, Wi-Fi 2.4G: 20 dBm.

Informacije o dodatni in programski opremi
Nekateri dodatki so v nekaterih državah ali regijah izbirni. Izbirne dodatke je po potrebi mogoče kupiti pri
pooblaščenem trgovcu. Naslednji dodatki so priporočeni:
Napajalniki: HW-120100X01 (X predstavlja različne vrste vtičev, ki so lahko C, U, J, E, B, A, I, R, Z ali K, odvisno
od vaše regije)
Različica programske opreme izdelka je 10.0.1.1(H187SP2C00). Proizvajalec bo po dajanju izdelka v promet
objavil posodobitve programske opreme za odpravljanje hroščev in izboljšanje funkcij. Vse različice programske
opreme, ki jih je objavil proizvajalec, so preverjene in še vedno skladne z zadevnimi predpisi.
Uporabniku niso dostopni vsi parametri RF (na primer, frekvenčni razpon in izhodna moč) in tudi spreminjati ne
more vseh.
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Za najnovejše informacije o dodatni in programski opremi glejte izjavo o skladnosti na naslovu
http://consumer.huawei.com/certification.

Obiščite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline, kjer boste našli najnovejšo telefonsko številko in e-
poštni naslov za svojo državo ali regijo.
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