ZTE MF60 Handleiding Versie 8/30
Over de Mobiele Hotspot
【Interface en knoppen】

●Toont het signaaltype, de
signaalsterkte, het resterend
Aan/Uit-knop

batterijvermogen en het netwerk.
●Houd 5 seconden ingedrukt om AAN

Scherm

of UIT te zetten.
●Druk eenmaal om uit slaapstand te
halen.

Geheugenkaartsleuf

●WPS-knop

●Functie wordt niet ondersteund
●Functie wordt niet ondersteund

Opladen / micro USB-poort

【Zo maakt u verbinding】
Zoek de SSID (zie label op de Mobiele Hotspot) op in het verbindingsbeheer op uw apparaat en voer het
wachtwoord in (zie label op de Mobiele Hotspot)
Let op: Wanneer u een verbinding tot stand brengt tussen de MF60 en een PC via een USB-kabel, wordt de
Wi-Fi functionaliteit gedeactiveerd. De MF60 functioneert dan als een USB-modem dat aangesloten is op de
PC, en andere apparaten zullen hiermee geen verbinding kunnen maken.

【Handleiding met betrekking tot de letters/nummers op het wachtwoordlabel】

0=#nul, O=alfabet, 5=#vijf, S=alfabet, 8=#acht, B=alfabet
I=alfabet “ie”, 1=#een, l=Kleine “el”, L=Hoofdletter “el”
*Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Voer het nauwkeurig in.

【Indicatoren en hun betekenis】
・Wi-Fi status

・Signaalsterkte van het

・Aantal aangesloten

netwerk

apparaten
・Resterend

・Ontvangst WCDMA/HSPA*

batterijvermogen
・Knippert tijdens het

・Max. downloadsnelheid

opladen

384kbps～7,2Mbps

*Houd u er rekening mee dat de snelheid een theoretische waarde is en dat deze lager kan zijn, afhankelijk van het gebruikte
netwerk.

【De batterij opladen】
Om de batterij volledig op te laden, dient u hem gedurende 4 uur op de AC-adapter aan te sluiten. De interne
oplaadbare batterijen hebben een gebruiksduur van ongeveer 4 uur. Dit kan meer of minder zijn, afhankelijk van uw
gebruik--wanneer er meerdere apparaten tegelijkertijd gebruikmaken van de Mobiele Hotspot kan de batterij sneller
leeg raken. Het batterij-icoontje zal oplichten als de batterij volledig opgeladen is.
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SCHAKEL ALSTUBLIEFT DE iCloud- en DATA ROAMINGSDIENSTEN UIT:

Als

iCloud is ingeschakeld en aangesloten op het internet, zal het gegevens op automatische wijze verzenden en
ontvangen. Dit kan leiden tot een overschrijding van het FUP-limiet van een mobiel netwerk.

Ga naar de

instellingen op uw iPhone/Smartphone om de iCloud- en Data Roamingsdiensten uit te schakelen.

Voor 24/7-ondersteuning kunt u via een binnenlandse lijn gratis bellen naar:
Oostenrijk 0800-297453

Italië 800-8-75462

België 0800-7-7954

Nederland 0800-022-7148

Tsjechië 800-143-929

Polen 00-800-811-1203

Frankrijk 0800-90-2988

Spanje 9009781-25

Duitsland 0800-1-87-3583

Zweden 020-792-030

Griekenland 00-800-8113-0115

Zwitserland 0800-83-7309

Ierland 1-800-55-5475

Verenigd Koninkrijk 0808-23-40190

[1]--------------Handmatig zoeken--------------[1]
Deze procedure zal de Mobiele Hotspot dwingen om een netwerk te vinden en zal deze voor een betere verbinding
"vergrendelen".
1) Maak een verbinding met de Mobiele Hotspot via Wi-Fi met behulp van het draadloze verbindingsbeheer op uw
apparaat. (Zodra de verbinding tot stand is gekomen, zult u links van de batterij-indicator een nummer zien
verschijnen)
2) Open uw internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.), typ 192.168.0.1 in de adresbalk en
druk op Enter.
3) Er wordt nu een configuratiepagina geopend voor de Mobiele Hotspot. Meld u aan met het wachtwoord "admin".
4) Klik op "Settings" in de menubalk aan de bovenkant van het scherm.
5) Klik op "3G settings" in het menu aan de linkerkant en vervolgens op "Network Select".
6) Bij "Band Selection Mode", kiest u "Manual". Klik vervolgens op "Apply".
7) Wacht een ogenblik, totdat u een vervolgkeuzelijst ziet verschijnen.
8) Open de vervolgkeuzelijst en selecteer de netwerknaam die begint met "Available". Klik vervolgens op "Apply".
*Als u meerdere "Available" netwerken ziet, selecteert u de eerste.
9) Klik op "Connect" bij "WAN Connection Mode" boven "Band Selection Mode".

[2]--------------De Mobiele Hotspot resetten/herprogrammeren--------------[2]
<Reset> Houd de aan/uit-knop en de WPS-knop tegelijkertijd ingedrukt gedurende 10 seconden.
Zodra u "Restarting" op het scherm ziet verschijnen, kunt u de knoppen loslaten. Het apparaat is gereset. Ga verder
naar Herprogrammeren.
<Herprogrammeren> 1) Maak een verbinding met de Mobiele Hotspot via Wi-Fi met behulp van het draadloze
verbindingsbeheer op uw apparaat. (Zodra de verbinding tot stand is gekomen, zult u naast de batterij-indicator een
nummer zien verschijnen)
2) Open uw internetbrowser, typ 192.168.0.1 in de adresbalk en druk op Enter.
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3) Er wordt nu een configuratiepagina geopend. Meld u aan met het wachtwoord "admin".

*Als de configuratiepagina

niet wordt weergegeven dan betekent dit dat u nog geen Wi-Fi verbinding heeft. Zie "Zo maakt u verbinding" op pagina
1.
4) Klik op "Settings" in de menubalk aan de bovenkant van het scherm.
5) Klik op "3G settings" in het menu aan de linkerkant en vervolgens op "APN Settings".
6) Verander "Auto APN" in "Manual APN", scroll omlaag en klik op "Add".
7) Voer in bij Profile: “Euro” en APN: internet.focusmobile.com
8) Klik op "Set Default".
9) Klik op "Home" in de menubalk aan de bovenkant van het scherm.
10) Klik op "Connect" aan de linkerkant van het scherm.

