ZTE MF90

Ghid introductiv
Familiarizaţi-vă cu dispozitivul
dumneavoastră.
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NOTĂ: Nu folosiţi dispozitivul într-un mediu închis sau în
care căldura nu se poate dispersa. Funcţionarea prelungită
într-un astfel de spaţiu poate conduce la formarea unei
călduri excesive şi poate creşte temperatura ambientă,
ceea ce poate conduce la oprirea automată a dispozitivului, pentru siguranţa dumneavoastră. În asemenea cazuri,
răciţi dispozitivul într-un loc bine ventilat, înainte de a-l aprinde pentru a-l folosi în mod normal.


Familiarizaţi-vă cu dispozitivul
dumneavoastră
Aspect
Imaginea următoare are titlu de prezentare. Produsul în
sine poate fi diferit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indicatori LED
Buton de pornire
Buton WPS
Conector pentru antena externă
Port Micro USB
Slot Card (U)SIM
Buton RESET
Slot Card microSDHC


NOTĂ: logo-ul microSDHC™

este o marcă

înregistrată a SD-3C, LLC.

Indicatori
Indicator

Reţea

Stare

Descriere

Roşu
continuu

Eroare. Dispozitivul nu este înregistrat în reţeaua de telefonie
mobilă, nu este introdusă nicio
cartelă (U)SIM sau nu există
reţele disponibile.

Verde
continuu

Înregistrat în reţeaua 2G/3G.

Verde
Conectat la reţeaua 2G/3G şi se
intermitent transferă date.
Albastru
continuu

Înregistrat în reţeaua 4G.

Albastru Conectat la reţeaua 4G şi se
intermitent transferă date.



Wi-Fi

Albastru
continuu

WPS este activ.

Albastru
Wi-Fi este activ.
intermitent
Wi-Fi este oprit sau dispozitivul
LED stins dumneavoastră este în modul
hibernare.
Roşu
Bateria este descărcată. Încărcaţi
intermitent bateria.
•
Roşu
continuu

Baterie

•

Bateria este aproape
descărcată. Încărcaţi bateria.
Bateria este în starea de
încărcare cu supratensiune.

Verde
Bateria se încarcă.
intermitent
Verde
continuu

Nivelul bateriei este mediu sau
ridicat.

Dispozitivul dumneavoastră
este în modul hibernare şi nu
LED stins
se încarcă, sau bateria nu este
introdusă.


Moduri de conectare
Dispozitivul dumneavoastră are două metode de a se conecta la Internet şi poate susţine mai mulţi utilizatori care
folosesc Internetul în acelaşi timp. Imaginea următoare are
titlu de prezentare.
• Modul 4G: Folosiţi cartela (U)SIM pentru a intra pe Internet.

Modul Internet Wi-Fi: Dispozitivul se va conecta la
alte dispozitive WLAN (dispozitiv hotspot, router wireless, etc.) prin Wi-Fi pentru a accesa Internetul. Dispozitivul WLAN s-a conectat deja la Internet.
NOTĂ:
Subreţelele dispozitivului dumneavoastră şi ale altor dispozitive WLAN trebuie să fie diferite.
•



Instalarea dispozitivului
1. Glisaţi capacul din spate şi îndepărtaţi-l.

2. Introduceţi cartela (U)SIM.
IMPORTANT: Nu se recomanda folosirea dispozitivului
dumneavoastră cu cartele SIM de tip Micro/Nano SIM sau
altor cartele SIM non-standard. Pentru a evita deteriorarea
dispozitivului, nu folosiţi aceste tipuri de cartele sau orice
alt suport de cartela.


3. Introduceţi cardul microSDHC, dacă este necesar.

4. Introduceţi bateria.

5. Puneţi la loc capacul din spate.


Conectarea la dispozitivul
dumneavoastră
Prin Wi-Fi
1. Porniţi dispozitivul.
2. Folosiţi aplicaţia Wi-Fi normală pentru client, pentru a
căuta reţele wireless disponibile.



NOTĂ:
Setaţi clientul să obţină automat o adresă IP, consultând
capitolul “Configurarea PC-ului dumneavoastră”, iar apoi
clientul va primi o adresă IP de tipul “192.168.0.101”.
3. Selectaţi SSID-ul dispozitivului dumneavoastră, apoi
apăsaţi Connect (Conectare).

NOTĂ:
Consultaţi eticheta dispozitivului dumneavoastră pentru a
afla SSID-ul presetat.
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4. Introduceţi parola, apoi apăsaţi Connect (Conectare).

NOTĂ:
Este posibil să fiţi nevoit să introduceţi parola pentru
conectarea la Wi-Fi. Consultaţi eticheta dispozitivului
dumneavoastră pentru a afla parola presetată.
5. Aşteptaţi o clipă, iar clientul se va conecta cu succes la
dispozitivul dumneavoastră.

Prin cablu USB
1. Conectaţi-vă la dispozitiv.
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2. Porniţi dispozitivul.
3. Sistemul de operare detectează şi recunoaşte dispozitive noi şi finalizează automat instalarea.
NOTĂ:
Dacă sistemul nu lansează automat instalarea, puteţi rula
programul de instalare din My Computer > ZTEMODEM.
4. Aşteptaţi o clipă, iar clientul se va conecta cu succes la
dispozitivul dumneavoastră.

Folosirea WPS-ului (Opţional)
Dacă dispozitivul dumneavoastră acceptă WPS, nu va trebui să introduceţi manual parola, după ce WPS-ul a devenit
disponibil. Îndepliniţi următoarele acţiuni:
1. Aprindeţi dispozitivul, şi activaţi funcţia Wi-Fi din dispozitivul dumneavoastră.
2. Ţ i n e ţ i a p ă s a t b u t o n u l W P S d e p e d i s p o z i t i v u l
dumneavoastră timp de aproximativ trei secunde, pentru a porni procesul de autentificare Wi-Fi Protected
Setup.
3. Activaţi funcţia WPS a clientului dumneavoastră pentru
a răspunde la acest proces de autentificare.
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4. Urmaţi instrucţiunile sistemului pentru a finaliza conectarea.
NOTĂ:
Pentru operaţiunile detaliate ale clientului, consultaţi
instrucţiunile acestuia.

Accesul la Internet
Modul 4G
După ce clientul s-a conectat cu succes la dispozitivul
dumneavoastră, puteţi accesa Internetul în modul Automat
sau Manual. Modul presetat este Automat.
Mod
Automat

Operaţiuni
Dispozitivul dumneavoastră se va conecta
automat la Internet, iar clienţii pot naviga
direct pe Internet.
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1. Autentificaţi-vă pe pagina Hotspot-ului

Manual

Mobil 4G.
2. Selectaţi Settings (Setări) > Network
Settings (Setări de reţea)> Dialup Settings (Setări dial-up)> WAN
Connection Mode (Mod conexiune
WAN)> Manual, apoi apăsaţi Apply
(Aplicare).
3. Selectaţi Home (Acasă), apoi alegeţi
Connect (Conectare) sau Disconnect (Deconectare).

NOTĂ:
Dacă vreţi să modificaţi parametrii detaliaţi ai dispozitivului
dumneavoastră, autentificaţi-vă pe pagina Hotspot-ului Mobil 4G vizitând http://192.168.90.1. Parola presetată este
admin.

Modul Internet Wi-Fi
1. Autentificaţi-vă pe pagina Hotspot-ului Mobil 4G.
2. Selectaţi Settings (Setări) > Internet Wi-Fi.
3. Activaţi Switch-ul Internet Wi-Fi, apoi apăsaţi Apply
(Aplicare).
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4. Conectaţi-vă la dispozitivul WLAN.
Există două metode pe care le puteţi folosi.
u
Selectaţi dispozitivul WLAN care va apărea în zona
Hotspot Wi-Fi, apoi apăsaţi Connect (Conectare).
u
Apăsaţi Add (Adăugare), introduceţi informaţiile
dispozitivului WLAN în zona Add Wi-Fi Hotspot
(Adăugare Hotspot Wi-Fi), apoi apăsaţi Apply
(Aplicare).

5. După ce clientul s-a conectat cu succes la dispozitivul
WLAN, puteţi accesa Internetul.
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Configurarea PC-ului
dumneavoastră
Respectaţi următoarele etape şi imagini pentru Windows
XP pentru a configura Protocolul de Internet pentru conexiunea dumneavoastră Wi-Fi.
1. Faceţi click dreapta pe My Network Places (Locurile
mele din reţea), apoi alegeţi Properties (Proprietăţi).
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2. Faceţi click dreapta pe Wireless Network Connection
(Conexiune Reţea Wireless), apoi alegeţi Properties
(Proprietăţi).
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3. Selectaţi Internet Protocol (TCP/IP), apoi apăsaţi pe
Properties (Proprietăţi).
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4. Alegeţi Obtain an IP address automatically (Obţinere
automată a adresei IP) şi Obtain DNS server address automatically (Obţinere automată a adresei
serverului DNS), apoi apăsaţi OK pentru a finaliza
configurarea.
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Avertismente şi înştiinţări
Pentru proprietar
•

•

•

Dacă nu sunt protejate adecvat, unele dispozitive
electronice pot fi afectate de bruiajul electromagnetic
cauzat de modem; de exemplu, sistemul electronic al
vehiculelor. Dacă este necesar, consultaţi producătorii
acestor dispozitive înainte de a folosi modemul.
Funcţionarea modemului poate bruia instrumentele
medicale, cum ar fi aparatele auditive şi stimulatoarele
cardiace. Ţineţi întotdeauna modemul la o distanţă de
cel puţin 20 centimetri de astfel de instrumente medicale, atunci când modemul este pornit. Închideţi modemul, dacă este necesar. Dacă este nevoie, consultaţi
un medic sau producătorii instrumentelor medicale,
înainte de a folosi modemul.
Fiţi conştient de limitările de utilizare atunci când folosiţi
modemul în locuri precum depozite de uleiuri sau fabrici chimice, unde există sau sunt procesate gaze sau
produse explozive. Închideţi modemul, dacă este necesar.
20

•

•

•
•

Nu folosiţi dispozitive cu transmisie electronică în aeronave, în benzinării sau în spitale. Respectaţi toate indicatoarele şi închideţi modemul în aceste împrejurări.
Nu atingeţi zona antenei interne decât dacă este
absolut necesar. În caz contrar, poate fi afectată
funcţionarea modemului.
Nu lăsaţi modemul la îndemâna copiilor. Modemul
poate provoca răni, dacă este folosit ca jucărie.
Atunci când modemul funcţionează, nu atingeţi părţile
metalice. În caz contrar, vă puteţi arde.

Folosirea modemului USB
•

•

Folosiţi accesorii originale sau accesorii autorizate.
Folosirea accesoriilor neautorizate poate afecta
funcţionarea modemului şi poate încălca regulamentul naţional din domeniu, referitor la terminalele de
telecomunicaţii.
Evitaţi folosirea modemului aproape de sau înăuntrul
structurilor metalice sau a clădirilor care emit unde
electromagnetice, deoarece poate fi afectată recepţia
semnalului.

21

•
•

•

•
•

Modemul nu este rezistent la apă. Menţineţi modemul
uscat şi păstraţi-l într-un loc umbros şi răcoros.
Nu folosiţi modemul imediat după o schimbare bruscă
de temperatură. În acest caz, se poate forma umezeală
înăuntrul şi în afara modemului; nu îl folosiţi până nu
se usucă.
Manevraţi modemul cu grijă. Nu îl scăpaţi pe jos, nu
îl îndoiţi şi nu îl loviţi. În caz contrar, modemul poate fi
afectat.
Numai personalul calificat poate demonta şi repara
modemul.
Sunt recomandate o temperatură ambientă între -10°C
şi +60°C şi o umiditate între 5% şi 95%.

Garanţia limitată
•

Această garanţie nu se aplică defectelor sau erorilor
produsului cauzate de:
i. Abraziune moderată.
ii. Nerespectarea de către proprietar a instrucţiunilor
sau procedurilor de instalare, operare sau
întreţinere, oferite de ZTE.
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iii. Brutalizarea, folosirea inadecvată, neglijenţa, sau
instalarea, dezasamblarea, păstrarea, repararea ori
folosirea greşită a produsului de către proprietar.
iv. Modificările sau reparaţiile ce nu sunt efectuate de
ZTE sau de o persoană autorizată de ZTE.
v. Căderile de curent electric, creşterile bruşte de
tensiune, incendiile, inundaţiile, accidentele, şi
acţiunile unor terţe părţi, sau alte evenimente ce nu
pot fi controlate de ZTE.
vi. Folosirea produselor unor terţe părţi, sau folosirea
în combinaţie cu produse ale unor terţe părţi, dacă
aceste defecte se datorează folosirii combinate a
acestora.
vii. Orice altă cauză, în afara razei normale de utilizare
a produsului, pentru care a fost creat.
Proprietarul nu are dreptul să refuze sau să returneze produsul, sau să primească o sumă de bani în schimbul produsului, de la ZTE, în condiţiile menţionate anterior.
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•

Această garanţie reprezintă singura despăgubire a
proprietarului şi singura răspundere a ZTE pentru produsele defecte sau neconforme, şi ţine locul oricăror
alte garanţii, exprimate, implicite sau statutare, inclusiv
- dar nu limitându-se la - garanţiile implicate de vandabilitate şi potrivire pentru un anumit scop, dacă nu se
specifică altceva în regulamentul obligatoriu impus de
lege.

Răspunderea limitată
ZTE nu este răspunzătoare pentru pierderea profiturilor sau
pentru daune indirecte, speciale, incidente sau subsecvente, ce rezultă din sau au legătură cu folosirea acestui
produs, indiferent dacă ZTE a fost sau nu anunţată, dacă
ştia sau ar fi trebuit să ştie de posibilitatea unor astfel de
daune, inclusiv, dar nu limitându-se la pierderi de profit, întreruperea activităţii, costuri de capital, costurile instalaţiilor
sau a dispozitivelor de înlocuire, sau costurile perioadei de
nefuncţionare.
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Identificarea şi remedierea problemelor
Problema

Soluţie recomandată
•

Nu se poate
stabili conexiunea USB
•
între dispozitivul
dumneavoastră
şi PC.
•
•
Nu se poate
stabili conexi•
unea Wi-Fi între
dispozitivul
dumneavoastră
şi client.
•

Trebuie să instalaţi software-ul.
Deschideţi programul de instalare
din My Computer > ZTEMODEM.
Dacă driver-ul dispozitivului
dumneavoastră nu este cel potrivit,
reinstalaţi software-ul. Mai întâi, trebuie să dezinstalaţi software-ul.
Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este
activă.
Reîmprospătaţi lista de reţele şi
alegeţi SSID-ul corect.
Verificaţi adresa IP şi asiguraţi-vă
că clientul poate obţine automat o
adresă IP în proprietăţile protocolului
de Internet (TCP/IP).
Scrieţi parola corectă a reţelei (parola
Wi-Fi) atunci când vă conectaţi la
dispozitiv.
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Problema

Soluţie recomandată
•

Clientul conec- •
tat la dispozitiv
nu poate accesa •
Internetul.
•
Atunci când
•
folosesc modul
Internet Wi-Fi,
•
clientul nu poate
accesa Internetul.
•
Nu pot vizita
pagina Hotspot •
Mobil 4G.
•

Asiguraţi-vă că este disponibilă cartela (U)SIM.
Schimbaţi-vă locaţia, pentru a găsi
un loc cu semnal puternic.
Verificaţi setările modului de Conexiune WAN.
Contactaţi furnizorul de servicii şi
confirmaţi setările APN.
Asiguraţi-vă că celălalt dispozitiv
WLAN s-a conectat deja la Internet.
Asiguraţi-vă că subreţeaua dispozitivului dumneavoastră şi cea a celuilalt dispozitiv WLAN sunt diferite.
Introduceţi adresa corectă. Adresa
presetată este http://192.168.90.1.
Folosiţi un singur adaptor de reţea în
PC-ul dumneavoastră.
Nu folosiţi un server proxy.
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Problema

Soluţie recomandată
•
•

Despre parolă
•

Pentru parola conexiunii Wi-Fi,
consultaţi eticheta de pe dispozitiv.
Parola presetată a Hotspot-ului Mobil
4G este admin.
Dacă aţi schimbat parola şi aţi uitat-o
pe cea nouă, va trebui să resetaţi
dispozitivul la setările din fabrică.

Puteţi obţine ajutor astfel:
• Trimiţând un E-mail la mobile@zte.com.cn
• Vizitând www.ztedevice.com
• Sunând la linia specială de service:
+86–755–26779999
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ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, R.P. China
Cod poştal: 518057
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