ZTE MF60 Guia do usuário Rev 8/30
Sobre o Mobile Hotspot
【Interface e botões】

●Indica o tipo de sinal, a força do
sinal, a carga da bateria e a rede.
Tela
●Aperte por 5 segundos para
LIGAR e DESLIGAR.

Liga/Desliga

●Aperte uma vez para sair do modo
sleep.
Cartão de memória

●Função não suportada

Botão WPS

●Função não suportada

Carregando / porta micro

【Como Conectar】

USB

Encontre o SSID (etiquetada no Mobile Hotspot) no gerenciador de conexões do seu dispositivo, e digite a
senha (etiquetada no Mobile Hotspot)
Nota: Quando conectar o MF60 ao PC com um cabo USB, a função Wi-Fi será desabilitada. Assim, o MF60
funcionará como um modem USB conectado ao PC, e outros aparelhos não poderão se conectar a ele.

【Guia para letras/números da etiqueta de senha】

0=#zero, O=letra, 5=#cinco, S=letra, 8=#oito, B=letra,
I=letra “i”, 1=#um, l=“ele” minúsculo, L=“ele” maiúsculo
*A senha diferencia maiúsculas e minúsculas. Digite com atenção.

【Indicadores e seus significados】
・Status do Wi-Fi

・Força do sinal de rede

・Núm. de dispositivos
conectados
・Carga restante da bateria

・Recebendo WCDMA/HSPA*

・Pisca enquanto carrega

・Velocidade de download 384
kbps～7,2 Mbps

*Observe que a velocidade acima é um valor teórico, e pode ser mais baixo dependendo da rede.

【Carregando a bateria】
Para carregar a bateria, conecte ao carregador AC por 4 horas. As baterias internas recarregáveis duram
aproximadamente 4 horas. Isto pode variar dependendo do seu uso: a bateria durará menos com mais de um
aparelho usando o Mobile Hotspot. O ícone da bateria acende quando ela está totalmente carregada.

DESLIGUE o iCloud e o ROAMING DE DADOS: Se o iCloud estiver ligado e conectado à
internet, irá enviar e receber dados automaticamente, o que poderia exceder os limites de dados do portador.
Desligue o iCloud e Roaming de Dados na configuração do seu iPhone/Smartphone.

Guia de solução de problemas
Email do Suporte técnico: tech@xcomglobal.com
Para suporte 24 horas, telefone sem custo de uma linha local:
Áustria 0800-297453

Itália 800-8-75462

Bélgica 0800-7-7954

Holanda 0800-022-7148

República Checa 800-143-929

Polônia 00-800-811-1203

França 0800-90-2988

Espanha 9009781-25

Alemanha 0800-1-87-3583

Suécia 020-792-030

Grécia 00-800-8113-0115

Suíça 0800-83-7309

Irlanda 1-800-55-5475

Reino Unido 0808-23-40190

[1]--------------Busca no manual--------------[1]
Este procedimento forçará o Mobile Hotspot a encontrar a rede, e "bloquear" para melhorar a conexão.
1) Conecte o mobile hotspot via Wi-Fi usando o gerenciador de conexões sem fio do seu aparelho (depois de
conectado, um numero aparecerá ao lado do indicador de bateria).
2) Entre em seu navegador (ex.. Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.), digite 192.168.0.1 na barra de endereço e
aperte a tecla enter.
3) Você vai entrar na página de configuração do Mobile Hotspot. Faça o login com a senha "admin".
4) Clique em "Settings" no menu no topo da tela.
5) Clique em "3G settings" no menu à esquerda, e depois em "Network Select".
6) Em "Band Selection Mode", troque para "Manual", e clique em "Apply".
7) Aguarde um momento, até aparecer uma caixa de opções.
8) Abra a caixa de opções e selecione o nome da rede que comece com "Available" e clique em "Apply".
*Se houver mais de uma rede "Available", selecione a primeira.
9) Clique em "Connect" em "WAN Connection Mode" acima do "Band Selection Mode".

[2]--------------Reiniciar/reprogramar o Mobile Hotspot--------------[2]
<Reiniciar> Pressione e deixe pressionados, simultaneamente, o botão Liga/Desliga e o botão WPS por 10 segundos.
Quando aparecer "Restarting" na tela solte os botões. O aparelho será reiniciado. Continue para Reprogramar.
<Reprogramar> 1) Conecte o seu Mobile Hotspot via Wi-Fi usando o gerenciador de conexões sem fio do aparelho.
(depois de conectado, você verá um número ao lado do indicador de bateria)
2) Entre em seu navegador, digite 192.168.0.1 na barra de endereço e aperte a tecla enter.
3) Você deveria ver uma página de configuração. Faça o login com a senha "admin". *Se a página de configuração
não aparecer, significa que você não está conectado via Wi-Fi. Saiba “Como conectar” na página 1.
4) Clique em "Settings" no menu no topo da tela.
5) Clique em "3G settings" no menu à esquerda, e depois em "APN Settings".
6) Mude de "Auto APN" para "Manual APN", role a tela para baixo e clique em "Add".
7) Digite no perfil: “Euro” e no APN: internet.focusmobile.com
8) Clique em "Set Default".
9) Clique em "Home" no menu no topo da tela.
10) Clique no botão "Connect" do lado esquerdo.

