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Lära känna din enhet
Utseende
Figuren nedan är endast för din referens.

1.
2.
3.
Ͽ

Uttag för laddning/mikro-USB
Indikatorlampa
Strömknapp
5SZDLPDII¥MMOFSFJDBTFLVOEFSG¶SBUUTM¥Q¥TU¤OHB
av enheten.
Ͽ 5SZDLPDII¥MMOFSFJDBTFLVOEFSG¶SBUUTUBSUBPN
enheten.
4. WPS-knapp
Tryck och håll nere i ca 1,5 sekunder för att aktivera
WPS-funktionen.
5. micro-SIM-kortplats och återställningsöppning
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Indikatorlampor
Indikator

Status
Rött fast/
blinkande

Batteri

Wi-Fi

Grönt blinkande
Grön fast
Släckt lampa

Enheten är avstängd
och laddas inte.

Blått fast

Släckt lampa
Blått fast

Blått blinkande

Släckt lampa
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Batteriet laddas.
Batterinivån är medel
eller hög.

Blått blinkande

SMS

Beskrivning
Batterinivån är låg.
Ladda batteriet.

Wi-Fi är aktiv.
WPS är aktiv.
Wi-Fi är avstängd.
Du har olästa
meddelanden.
Du har nya
meddelanden eller så är
minnet full.
Det finns ingen oläst
meddelande eller nytt
meddelande.
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Rött

Nätverk
Grön fast

Grönt blinkande

Enheten är i felstatus.
Ͽ &OIFUFO¤SJOUF
registrerad för det
mobila nätverket
Ͽ *OHFUNJLSP4*.LPSU
är isatt.
Ͽ %FUGJOOTJOHFO
nättjänst.
Enheten är registrerad
för 2G/3G mobila
nätverket.
Enheten är ansluten till
2G/3G mobila nätverket
och data överförs.

Blått fast

Enheten är registrerad
för 4G nätverket.

Blått blinkande

Enheten är ansluten till
4G nätverket och data
överförs.
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Scenarier för anslutning
Enheten tillåter flera klienter att surfa på internet samtidigt.
Figuren nedan är endast för din referens.
Ett mikro-SIM-kort kan användas för att komma åt internet.

Installera enheten
1. Öppna locket till micro-SIM-kortplatsen.
OBS!
Ta inte bort locket ovarsamt eftersom det är anslutet till
enheten.
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2. Sätt in ett micro-SIM-kort i micro-SIM-kortplatsen.

VARNING!
Enheten stöder inte standard SIM-kort, nano-SIM-kort eller
andra icke-standardiserade mikro-SIM-kort. För att undvika
skador på enheten, använd inte dessa kort eller någon
korthållare.

3. Stäng locket till micro-SIM-kortplatsen.
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Ansluta till din enhet
Använda Wi-Fi
1. Slå på enheten.
2. Se till att din dator eller andra klientenheter har aktiverat
Wi-Fi, och sök efter tillgängliga trådlösa nätverk.
OBS!
Se bruksanvisningen för din Wi-Fi-aktiverad klientenhet
för ytterligare information om hur man söker efter trådlösa
nätverk. Om du använder en dator måste du ställa in din
dator så att den få en IP-adress automatiskt.
3. Välj Wi-Fi namnet (SSID) på enheten och klicka på
Anslut.
4. Ange Wi-Fi-lösenordet om det behövs och klicka på OK.
OBS!
Se kapitlet Lära känna Wi-Fi SSID och lösenord för att få
standard Wi-Fi SSID och lösenord.
5. Vänta tills klientenheten har anslutits till enheten.

Använda en USB-kabel
1. Anslut en dator till din enhet med en USB-kabel.
2. Slå på enheten. Operativsystemet upptäcker och
identifierar ny maskinvara och installerar automatiskt
programvaran.
OBS!
Om systemet inte startar installationen automatiskt du kan
dubbelklicka på ikonen enhetsinstallation i Min dator >
ZTEMODEM för att installera programvaran.
3. Vänta tills datorn har anslutits till enheten.
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Lära känna Wi-Fi SSID och
lösenord
Du kan se etiketten på enheten för att få standard Wi-Fi
SSID och lösenordet.

Logga in på konfigurationssidan
för enheten
1. Kontrollera att anslutningen mellan din enhet och
klientenheten är korrekt.
2. Starta webbläsaren och skriv in http://192.168.100.1
eller http://ufi.ztedevice.com i adressfältet.
3. Ange lösenordet för att logga in på konfigurationssidan
för enheten.
OBS!
Standardlösenordet för att logga in på enheten är samma
som för standard Wi-Fi-lösenordet.

Ändra Wi-Fi SSID och lösenord
1. Logga in på konfigurationssidan för enheten.
2. Välj Wi-Fi-inställningar.
3. Ändra i nätverksnamn (SSID) eller lösenord i området
huvudsaklig SSID.
4. Klicka på Tillämpa.
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Åtkomst till Internet
När en klientenhet har anslutits till din enhet kan du komma
åt internet i automatiskt eller manuellt läge. Standardläget
är automatisk.
Läge

Åtgärd

Automatisk

Enheten ansluts automatiskt till
Internet, och du kan surfa på Internet
via klienten.

Manuell

1. Logga in på konfigurationssidan
enheten.
2. Välj nätverk Inställningar >
Anslutningsläge > Manuell och
klicka sedan på Tillämpa.
för att återvända till
3. Klicka på
startsidan och klicka sedan på
eller
att ansluta till
Internet eller koppla från Internet.

OBS!
Ͽ '¶SBUU¤OESBJOTU¤MMOJOHFOG¶SBLUVFMMBOTMVUOJOH LPQQMB
från Internet först.
Ͽ 0NEVWJMM¤OESBQBSBNFUSBSOBG¶SFOIFUFO MPHHBJOQ¥
konfigurationssidan för enheten.
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Konfigurera din dator
Följande procedur beskriver hur du konfigurerar Internetprotokollet i Windows 7 för din Wi-Fi-anslutning.
1. Högerklicka på Nätverk och välj Egenskaper.
2. Välj Ändra adapterinställningar.
3. Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning och välj
Egenskaper.
4. Välj Internet-protokoll version 4 (TCP/IPv4) och klicka
på Egenskaper.
5. Välj Få IP-adress automatiskt och Få DNS
serveradressen automatiskt och klicka på OK.

Varning och meddelande
Till användare
Ͽ 0NEF¤SCSJTUG¤MMJHUTLZEEBEFLBOWJTTBFMFLUSPOJTLB
FOIFUFS UJMMFYFNQFMFMFLUSPOJTLBTZTUFNJGPSEPO 
påverkas av de elektromagnetiska störningar som
orsakas av enheten. Kontakta tillverkarna av sådana
enheter innan du använder enheten om det behövs.
Ͽ "OW¤OEOJOHBWFOIFUFOLBOTU¶SBNFEJDJOTLBJOTUSVNFOU
såsom hörapparater och pacemakers. Håll alltid
enheten på mer än 20 centimeters avstånd från sådana
medicinska instrument när enheten är påslagen. Stäng
av enheten om det behövs. Rådfråga en läkare eller
tillverkare av medicinska instrument innan du använder
enheten om det behövs.
Ͽ 7BSBNFEWFUFOPNBOW¤OEOJOHTCFHS¤OTOJOHFOO¤SEV
använder enheten på platser som oljelager eller kemiska
GBCSJLFS E¤SEFUGJOOTFYQMPTJWBHBTFSFMMFSE¤SFYQMPTJWB
produkter bearbetas. Stäng av enheten om det behövs.
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Ͽ "OW¤OEJOUFFMFLUSPOJTLBUSBOTNJTTJPOTBOPSEOJOHBSJ
flygplan, på bensinstationer eller på sjukhus. Följ och lyd
alla varningsskyltar och stänga av enheten enligt dessa
villkor.
Ͽ 7JES¶SJOUFEFUJOSFBOUFOOPNS¥EFUT¥WJEBEFUJOUF¤S
nödvändigt. Annars påverkas enhetens prestanda.
Ͽ "OW¤OEJOUFFOIFUFOJFOTMVUFONJMK¶FMMFSE¤S
värmeavledning är dålig. Långvarigt arbete i sådant
utrymme kan orsaka mycket värme och höjd
rumstemperaturen, vilket kan leda till automatisk
avstängning av enheten för din säkerhet. Om det skulle
inträffa kyl enheten på en väl ventilerad plats innan du
slår på den för normal användning.
Ͽ '¶SWBSBBQQBSBUFOVUPNS¤DLI¥MMG¶SCBSO&OIFUFOLBO
orsaka personskador om den används som en leksak.
Ͽ /¤SFOIFUFO¤SJESJGUS¶SJOUFNFUBMMLPNQPOFOUFSOB
Underlåta att göra detta kan orsaka brännskador.
Ͽ "OW¤OEBPSJHJOBMUJMMCFI¶SFMMFSUJMMCFI¶STPN¤S
godkända. Användning av obehöriga tillbehör
kan påverka enhetens prestanda och bryter mot
de relaterade nationella bestämmelserna om
telekomterminaler.
Ͽ 6OEWJLBUUBOW¤OEBFOIFUFOO¤SBFMMFSJOVUJNFUBMMJTLB
konstruktioner eller anläggningar som kan avge
elektromagnetiska vågor, eftersom signalmottagningen
kan påverkas.
Ͽ &OIFUFO¤SJOUFWBUUFOU¤U)¥MMFOIFUFOUPSSPDIG¶SWBSB
den i en skuggig och sval plats.
Ͽ "OW¤OEJOUFFOIFUFOPNFEFMCBSUFGUFSFOQM¶UTMJH
temperaturförändring, eftersom dagg kan genereras
i och utanför enheten. Använd inte den förrän den har
torkat.
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Ͽ )BOUFSBFOIFUFOG¶STJLUJHU5BQQBJOUF C¶KFMMFSTM¥EFO
Annars kan enheten skadas.
Ͽ &OEBTULWBMJGJDFSBEQFSTPOBMLBOEFNPOUFSBSPDI
reparera enheten.
Ͽ &OESJGUUFNQFSBUVSNFMMBOp$PDI p$PDI
luftfuktighet mellan 5 % och 95 % rekommenderas.

Använda batteriet
Denna enhet är tillverkad för mobil användning och inte för
fast installation. Överladda inte den eller installera inte med
permanent laddning.
Byt inte det inbyggda uppladdningsbara batteriet i enheten.
Batteriet kan bara bytas av ZTE eller tjänsteleverantör som
auktoriserats av ZTE.

Begränsad garanti
Garantin gäller inte defekter eller fel i produkten som
orsakas av:
i. Rimlig nötning.
ii. Slutanvändarnas underlåtenhet att följa ZTE: s
installation, drift eller underhållsinstruktioner eller
rutiner.
iii. Slutanvändarnas misskötsel, missbruk, oaktsamhet eller
felaktig installation, demontering, lagring, underhåll eller
drift av produkten.
iv. Ändringar eller reparationer som inte tillhandahålls av
ZTE eller en ZTE-certifierad person.
v. Strömavbrott, överspänningar, brand, översvämning,
olyckor och åtgärder från tredje part eller andra
händelser utanför ZTE:s rimliga kontroll.
vi. Användning av tredje parts produkter eller användning
i kombination med tredje parts produkter om sådana
defekter beror på den kombinerade användningen.
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vii. Någon annan orsak utöver normalt användningsområde
avsett för produkten.
Slutanvändare har ingen rätt att avvisa eller returnera
produkten eller få en återbetalning för produkten från ZTE
under de ovan nämnda förhållandena.
Denna garanti är slutanvändarnas enda gottgörelse och
ZTE:s ansvar för defekta eller icke-kompatibla objekt, och
ersätter alla andra garantier, uttryckta, underförstådda
eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till
underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet
för ett särskilt ändamål, såvida inte annat krävs enligt de
tvingande bestämmelserna i lagen.

Ansvarsbegränsning
ZTE ska inte hållas ansvarigt för förlust av vinst eller
indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador som härrör
från av eller till följd av eller i samband med användningen
av denna produkt, oavsett om ZTE hade informerats
eller inte, kände till eller borde ha känt till möjligheten
av sådana skador, inklusive, men inte begränsat till
utebliven vinst, avbrott i verksamheten, kapitalkostnader,
kostnader för ersättningsanläggningar eller produkt, eller
driftstoppskostnad.
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JURIDISK INFORMATION
Copyright © 2017 ZTE CORPORATION.
Med ensamrätt.
Ingen del av denna publikation får reproduceras, översättas
eller användas i någon form eller på något sätt, elektroniskt
eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och mikrofilm, utan
skriftligt tillstånd från ZTE Corporation.
Handboken publiceras av ZTE Corporation. ZTE Corporation
förbehåller sig rätten att göra ändringar på utskriftsfel eller
uppdatera specifikationerna utan föregående meddelande.
Version nr: R1.0
Utgivningstid: 21 mars 2017
Manual nr:
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Felsökning
Problem

Rekommenderad åtgärd

Anslutningen mellan
enheten och en dator
via en USB-kabel kan
inte upprättas.

Ͽ *OTUBMMFSBQSPHSBNWBSBOPDI
kör installationsprogrammet i
Min dator > ZTEMODEM.
Ͽ 0NFOIFUFOTESJWSVUJO
är felaktig, installera om
programvaran. Först måste
du avinstallera programvaran.

Anslutningen mellan
enheten och en klient
via Wi-Fi inte kan
upprättas.

Ͽ ,POUSPMMFSBBUU8J'J
funktionen är aktiverad.
Ͽ 6QQEBUFSBO¤UWFSLTMJTUBO
med och välj rätt SSID.
Ͽ ,POUSPMMFSB*1BESFTTFO PDI
att din klient automatiskt kan
få en IP-adress.
Ͽ "OHFS¤UUO¤UWFSLTOZDLFM 8J
Fi-lösenord) när du ansluter
klienten till din enhet.

Den klient som är
ansluten till enheten
kan inte ansluta till
Internet.

Ͽ ,POUSPMMFSBBUUNJDSP4*.
kortet finns.
Ͽ OESBQMBUTPDIIJUUBFOQMBUT
med bra signal.
Ͽ ,POUSPMMFSBJOTU¤MMOJOHBSOBG¶S
WAN-anslutningsläge.
Ͽ ,POUBLUBUK¤OTUMFWFSBOU¶SFO
och bekräfta dina APNinställningar.
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Ͽ "OHFS¤UUBESFTT
Standardadressen är
http://192.168.100.1 eller
Konfigurationssidan
http://ufi.ztedevice.com.
för 4G mobil surfpunkt
Ͽ "OW¤OEFOEBTUFUU
kan inte besökas.
nätverkskort i din dator.
Ͽ "OW¤OEJOUFO¥HPO
QSPYZTFSWFS

Få mer hjälp
Du kan också få hjälp genom:
Ͽ 4LJDLBFUUNBJMUJMM mobile@zte.com.cn
Ͽ #FT¶LBwww.ztedevice.com
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