Uživatelská příručka k přístroji ZTE
MF60, rev. 8/30
O mobilním hotspotu
【Rozhraní a tlačítka】

●Indikuje druh signálu, sílu signálu,
nabíjení baterie a síť.
Displej
●Podržte 5 sekund, abyste přístroj
buď zapnuli, nebo vypnuli.

Hlavní vypínač

●Stiskněte jednou, abyste přístroj
probudili ze spánkového režimu.
Slot na paměťovou
kartu

●Funkce není podporována
●Funkce není podporována

Tlačítko WPS

Nabíjení / port pro micro USB

【Připojení】
Najděte identifikátor SSID (označen na mobilním hotspotu) ve správci připojení přístroje a zadejte heslo
(označeno na mobilním hotspotu).
Poznámka: Když připojíte přístroj MF60 k počítači pomocí kabelu USB, vyřadí se tak funkce Wi-Fi. Přístroj
MF60 bude nyní fungovat jako modem USB připojený k počítači a nebude možné k němu připojit další zařízení.

【Příručka k písmenům a číslicím na štítku s heslem】

0=#nula, O=abeceda, 5=#pět, S=abeceda, 8=#osm, B=abeceda
I=abeceda, 1=#jedna, l=malé „el“, L=velké „el“
*V hesle se rozlišují malá a velká písmena. Zadávejte ho pečlivě.

【Indikátory a jejich význam】
・Stav Wi-Fi

・Intenzita signálu sítě

・Počet připojených zařízení
・Zbývající energie baterie

・Příjem WCDMA/HSPA*

・Při nabíjení bliká

・Max. rychlost stahování 384
kb/s～7,2 Mb/s

*Upozorňujeme, že výše uvedená rychlost je teoretická a může být v závislosti na síti nižší.

【Dobíjení baterie】
Chcete-li baterii plně nabít, připojte ji na čtyři hodiny k adaptéru AC. Interní dobíjecí baterie vydrží v provozu asi čtyři
hodiny. Doba provozu může být delší nebo kratší v závislosti na způsobu používání – více zařízení používajících
mobilní hotspot může vybíjení baterie urychlit. Když je baterie plná, rozsvítí se ikona baterie.

VYPNĚTE iCloud a DATOVÝ ROAMING: Pokud je iCloud zapnutý a připojený k internetu, bude
automaticky odesílat a přijímat data, což může vést k překročení limitů FUP poskytovatele.
iCloudu a datového roamingu naleznete v nastavení vašeho iPhonu nebo chytrého telefonu.

Možnost vypnutí

Příručka k odstraňování potíží
E-mail technické podpory: tech@xcomglobal.com
Non-stop podpora je k dispozici na bezplatném místním telefonním čísle:
Rakousko 0800-297453

Itálie 800-8-75462

Belgie 0800-7-7954

Nizozemsko 0800-022-7148

Česká republika 800-143-929

Polsko 00-800-811-1203

Francie 0800-90-2988

Španělsko 9009781-25

Německo 0800-1-87-3583

Švédsko 020-792-030

Řecko 00-800-8113-0115

Švýcarsko 0800-83-7309

Irsko 1-800-55-5475

Velká Británie 0808-23-40190

[1]--------------Ruční hledání--------------[1]
Tato postup přinutí mobilní hotspot, aby vyhledal síť a napojil se na lepší připojení.
1) Připojte se pomocí Wi-Fi k mobilnímu hotspotu za pomoci správce bezdrátového připojení přístroje. (Jakmile bude
připojen, uvidíte nalevo od indikátoru baterie číslo.)
2) Spusťte internetový prohlížeč (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox atd.) a zadejte do adresního řádku adresu
192.168.0.1. Poté stiskněte klávesu ENTER.
3) Měla by se vám zobrazit stránka konfigurace pro mobilní hotspot (Mobile Hotspot). Přihlaste se pomocí hesla
„admin“.
4) Klikněte nahoře v panelu nabídky na možnost „Settings“ (Nastavení).
5) Klikněte v nabídce nalevo na možnost „3G settings“ (Nastavení 3G) a poté na možnost „Network Select“ (Výběr
sítě).
6) V režimu „Band Selection Mode“ (Režim výběru pásma) přepněte na možnost „Manual“ (Ruční) a poté klikněte na
možnost „Apply“ (Použít).
7) Chvíli počkejte, dokud se nezobrazí rozbalovací nabídka.
8) Otevřete rozbalovací nabídku a vyberte název sítě, který začíná slovem „Available“ (Dostupná). Poté klikněte na
možnost „Apply“ (Použít).
*Pokud uvidíte více sítí s možností „Available“ (Dostupná), vyberte tu první.
9) V režimu „WAN Connection Mode“ (Režim připojení WAN) nad režimem „Band Selection Mode“ (Režim výběru
pásma) klikněte na možnost „Connect“ (Připojit).

[2]--------------Obnovení a přeprogramování mobilního hotspotu--------------[2]
<Obnovení> Stiskněte a podržte současně hlavní vypínač a tlačítko WPS po dobu 10 sekund.
Jakmile se na displeji zobrazí zpráva „Restarting“, tlačítka uvolněte. Zařízení je obnoveno do původního stavu.
Přejděte k přeprogramování.
<Přeprogramování> 1) Za použití správce bezdrátového připojení přístroje se pomocí Wi-Fi připojte k mobilnímu
hotspotu. (Jakmile je připojen, uvidíte nalevo od indikátoru baterie číslo.)
2) Spusťte internetový prohlížeč a zadejte do adresního řádku adresu 192.168.0.1. Poté stiskněte klávesu ENTER.
3) Měla by se zobrazit stránka konfigurace. Přihlaste se na obrazovku pomocí hesla „admin“.

*Pokud se stránka

konfigurace nezobrazí, znamená to, že ještě nejste připojeni k Wi-Fi. Viz část „Ppřipojení“ na straně 1.
4) Klikněte nahoře v panelu nabídky na možnost „Settings“ (Nastavení).

Příručka k odstraňování potíží
E-mail technické podpory: tech@xcomglobal.com
5) Klikněte v nabídce nalevo na možnost „3G settings“ (Nastavení 3G) a poté na možnost „APN Settings“ (Nastavení
APN).
6) Přepněte z možnosti „Auto APN“ (APN automaticky)na možnost „Manual APN“ (APN ručně), posuňte se níže a
klikněte na možnost „Add“ (Přidat).
7) V profilu zadejte: „Euro“ a APN: internet.focusmobile.com
8) Klikněte na možnost „Set Default“ (Nastavit výchozí).
9) Přejděte nahoře v panelu nabídky na možnost „Home“ (Domů).
10) Na levé straně klikněte na tlačítko „Connect“ (Připojit).

