ZTE MF190 USB Modem
Használati gyorskalauz
Bevezető
A ZTE USB modem egy több funkciós 3G USB modem, amely mobilhálózatokon működik.
Az eszköz egy USB csatlakozón keresztül kapcsolható a hordozható számítógépekhez vagy munkaállomásokhoz.
Adat- és üzenetküldési képességei révén a mobiltelefonos hálózatokra kapcsolódva drótnélküli (wireless)
internetkapcsolat létrehozására és fenntartására képes a lefedettségi területen belül bárhol, bármikor, sokszor a
rögzített vonalakét is meghaladó sebességet biztosítva.

Az eszköz telepítése
1. Tegye az újjait az alsó markolatra és emelje le a modem elülső burkolatát.
2. Helyezze be a SIM/USIM kártyát a megfelelő helyre, a fémes csatlakozó felülettel lefelé, majd nyomja be ütközésig.
3. Helyezze be a microSD memóriakártyát a kártyanyílásba.
az SD Card Association védjegye.
Megjegyzés: A microSD
4. Tegye vissza a modem elülső burkolatát határozottan a modemre, majd tolja a pöckök felé és rögzítse azt.
5. Csatlakoztassa a modemet hordozható számítógépéhez, vagy munkaállomásához.
Dugja az USB modemet számítógépe USB portjába és győződjön meg róla, hogy az eszköz megfelelően csatlakozik.
Az operációs rendszer automatikusan megtalálja és felismeri az új merevlemezt, majd elindítja a telepítés varázslóját.

A szoftver telepítése
Különböző operációs rendszerek esetében a telepítés folyamata eltérhet. Kövesse a rendszer utasításait telepítés közben.
• Telepítés Windows operációs rendszer esetén
A modem számítógéphez való csatlakozását követően a modem programjának telepítése automatikusan elindul.
A telepítés sikeressége érdekében kövesse a rendszer utasításait.
Megjegyzés: Amennyiben a telepítés nem indul el magától, a következő elérési úton indíthatja el azt:
My Computer \ ZTEMODEM \ AutoRun.exe
• Telepítés Mac operációs rendszer esetén
A modem számítógéphez való csatlakozását követően a ZTEMODEM CD-ROM ikon automatikusan kihelyeződik az asztalra. A ZTEMODEM
ikonra való dupla kattintást követően kövesse a rendszer utasításait a telepítés sikeressége érdekében.

A modem használata
SMS 		

SMS küldése vagy olvasása

Telefonkönyv

Kontaktlista mentése és megtekintése

Beállítások

Az eszközhöz kapcsolódó beállítások

Adatrögzítés

Az online eltöltött idő és adatforgalom rögzítése

Kapcsolódás

Kapcsolódás az internethez

Súgó 		

A segítségnyújtással kapcsolatos információk

Biztonsági figyelmeztetések
A tulajdonosnak
• Tilos elektronikus berendezések használata repülőgépen, benzinkutakon és kórházakban. Kérjük, vizsgáljon meg és vegyen figyelembe
minden ezzel kapcsolatos figyelmeztetést, kapcsolja ki modemjét a feltételeknek megfelelően.
• Az USB modem használata megzavarhatja az olyan orvosi műszereket, mint a hallókészülék és a szívritmus-szabályzó.
• Legyen tudatában a figyelmeztető jelzéseknek olyan helyeken, mint olajfinomítók vagy robbanékony gázokat és robbanékony termékeket
feldolgozó vegyi üzemek.
• Az USB modemet tartsa gyerekektől elzárva. Az USB modem nem rendeltetésszerű használata sérüléseket okozhat, a durva játék vagy
folyadék által megrongálódhat.
A USB Modem biztonságos használata
•
•
•
•
•
•

Csak a gyártó által kibocsátott eredeti tartozékokat használjon, ellenkező esetben érvénytelenné válhat a jótállás.
Ne használja az USB modemet elektromágneses hullámot kibocsátó fémszerkezetekben, építményekben és közelükben.
Az USB Modem nem vízálló. Tartsa szárazon és tárolja hűvös helyen, óvja a közvetlen napsütéstől.
Bánjon óvatosan a modem-mel. Ne dobja el, ne hajlítsa, ne üsse és ne bánjon vele durván, hogy ne sérüljön az eszköz.
Az eszköznek nincsen a felhasználó által szervizelhető része. Az eszköz szétszerelése érvényteleníti a jótállást.
A készülék számára -10°C és +55°C közötti hőmérséklet, 5% és 95% közötti páratartalom ajánlott.
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