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Úvod
USB modem ZTE je multirežimový USB modem pracujúci v sieťach LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM. 
Vďaka USB rozhraniu umožňujúcemu pripojenie k laptopu alebo stolovému počítaču integ-
ruje funkčnosť modemu a mobilného telefónu a dokonale kombinuje mobilnú komunikáciu  
s internetom. Podporuje dátové služby prostredníctvom mobilnej telefónnej siete a umožňuje vám 
tak komunikovať kedykoľvek a kdekoľvek.

Technické údaje
Nasledujúca tabuľka uvádza technické údaje prístroja.

Typ rozhraní USB 2.0 HIGH SPEED

Podporované systémy Väčšina typov notebookov a stolných počítačov.

Podporované operačné systémy
Windows XP, Vista, Windows 7
MAC 10.5, 10.6, 10.7

Funkcie Služby SMS a dátové, správa aplikácii apod.

Sieťové štandardy LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM
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Poznámky:
microSD          je ochrannou známkou SD Card Association.

Poznávame prístroj
Nasledujúci obrázok poskytuje pohľad na MF821D. Slúži len pre informáciu. Vzhľad skutočného
výrobku sa môže líšiť.

Prenosová rýchlosť (max.)
LTE-FDD: 100 Mbps DL, 50 Mbps UL
HSUPA: 5,76 Mbps UL, HSDPA: 42 Mb/s DL
WCDMA PS: UL 384 kbps, DL 384 kbps

Teplota
Skladovanie: -40 °C ~ +80 °C

Prevádzka: -10 °C ~ +45 °C

Rozmery 87,3 × 29,5 × 14 mm

Kompatibilita microSD Podpora kariet microSD až do 32 GB
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1. Zásuvka USB
2. Predný kryt
3. Indikátor
4. Slot pre kartu microSD
5. Slot pre kartu SIM

Inštalácia hardwaru
1. Vložte prst do spodnej štrbiny v krytu a nadvihnutím odoberte predný kryt.

Poznámky: Kryt neodoberajte nadmernou silou, hrozí jeho poškodenie.



2. Do slotu pre kartu vložte SIM kartu.
 Kartu SIM vložte kovovými kontaktmi nadol do slotu podľa obrázku 
 a zatlačte ju tak ďaleko, ako to je možné.

3. Do slotu microSD vložte microSD kartu a zatlačte, kým sa zaistí na mieste. 
 Tento krok je voliteľný.

4. Položte predný kryt modemu naplocho na modem. Predný kryt nastavte oproti zámkom na tele- 
 modemu a zatlačte ho proti telu, až zaskočí.
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5. Pripojte modem k notebooku alebo stolovému počítaču.
	 •	Vyklopte	USB	konektor	a	pripojte	modem	opatrne	do	USB	portu	počítača.
	 •	USB	konektor	zapojte	do	USB	portu	počítača	a	uistite	sa,	že	je	dobre	zasunutý.
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1. Vložte modem so SIM kartou do USB portu počí-
 tača a pokračujte podľa inštrukcií (v prípade,
 že sa inštalácia nespustí automaticky, 2x kliknite 
 v správcovi diskov „Tento počítač“ na novú  
 CD-ROM jednotku s názvom ZTEMODEM).
2. Zvoľte jazyk inštalácie a kliknite na „OK“.
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3. Kliknutím na „Next“ začnete inštaláciu.

Návod na inštaláciu a konfiguráciu ZTE MF821D



4. Kliknutím na „Next“ potvrďte východiskové 
 umiestnenie inštalácie.
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5. Pre dokončenie inštalácie kliknite na  
 „Finish“. Následne dôjde k automatickej  
 inštalácii ovládačov a spusteniu aplikácie.



6. Pokiaľ máte vloženú SIM kartu s aktívnou ochra- 
 nou kódom PIN, zadajte PIN kód a kliknite na  
 „OK“.
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7. V okne aplikácie kliknite na „Menu“.



8. Kliknite na „Setting“ – „Manage Config“. 
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9. Kliknite na „New“.



10. Nakonfigurujte pripojenie tak, ako je uvedené  
 na obrázku nižšie a uložte kliknutím na  
 „Save“.
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11. Potvrďte kliknutím na „OK“.



12. Kliknite na „Back“. 
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13. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte novo  
 vytvorený profil a uložte kliknutím na  
 „Apply“.



14. Potvrďte kliknutím na „OK“. 
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15. Kliknutím na „Back“ zavrite konfigurač- 
 né rozhranie.



16. Kliknutím na „Connect“ sa môžete pripojiť.
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Varovania a poznámky
Všeobecné
•	Niektoré	elektronické	zariadenia	sú	citlivé	na	elektromagnetické	polia	vytvárané	modemom,	napr.
 elektronické systémy v automobiloch. Pokiaľ je to nutné, poraďte sa pred použitím modemu
 s výrobcom zariadenia.
•	 Používanie	 počítača	 a	 modemu	 môže	 rušiť	 činnosť	 lekárskych	 prístrojov	 a	 pomôcok,	 ako	 sú 
 audiofóny a kardiostimulátory. Zapnuté zariadenia udržujte vždy najmenej 20 cm od týchto le- 
 kárskych prístrojov. Pokiaľ je to nutné, modem vypnite. Pred použitím modemu sa obráťte na svojho 
 lekára alebo výrobcu lekárskeho prístroja.
•	 Venujte	 pozornosť	 výstrahám	 a	 obmedzeniam	 prevádzky	 modemu	 na	 miestach,	 ako	 sú	 ropné	 
 rafinérie alebo chemické továrne, kde sú spracovávané výbušné plyny alebo produkty. Pokiaľ je to 
 nutné, modem vypnite.
•	Používanie	elektronických	vysielacích	 zariadení	 je	 zakázané	v	 lietadlách,	na	 čerpacích	 staniciach 
 a v nemocniciach. Dodržujte prosím všetky výstražné symboly a upozornenia a vypnite modem, 
 kedykoľvek ste k tomu vyzvaní.
•	Nedotýkajte	sa	antény	modemu.	Má	to	vplyv	na	výkon	modemu.
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•	USB	modem	uložte	mimo	dosah	detí.	Použitie	modemu	ako	hračky	môže	viesť	k	zraneniam.
•	Nedotýkajte	sa	vodivých	častí	modemu	v	chode,	môže	dôjsť	k	popáleniu.

Používanie USB modemu
•	 Používajte	 výhradne	 originálne	 príslušenstvo	 dodávané	 alebo	 doporučené	 výrobcom.	 Použitie 
 neautorizovaného príslušenstva môže ovplyvniť výkon modemu a viesť k porušeniu miestnych 
 predpisov pre prevádzku telekomunikačných zariadení.
•	Vyvarujte	sa	používaniu	USB	modemu	v	blízkosti	alebo	vo	vnútri	kovových	konštrukcií	a	stavieb 
 alebo zariadení, ktoré môžu vyžarovať elektromagnetické vlny. Môže to ovplyvniť príjem.
•	Modem	nie	je	vodotesný.	Udržujte	ho	v	suchu	a	skladujte	na	suchom	chladnom	mieste.
•	 Výrobok	 nepoužívajte	 bezprostredne	 po	 náhlych	 zmenách	 teploty.	 V	 takých	 prípadoch	 dôjde	 
 k zrazeniu vlhkosti na aj vo vnútri modemu, vyčkajte, kým sa usuší.
•	S	výrobkom	zaobchádzajte	opatrne.	Nevystavujte	ho	nárazom	ani	inému	násiliu.	Môže	dôjsť	k	jeho 
 poškodeniu.
•	Nerozoberajte	prístroj	a	nedovoľte	to	nikomu	nekvalifikovanému,	opravy	zverte	autorizovanému 
 servisu.
•	Rozsah	pracovných	teplôt	je	-10	°C	~	+60	°C	pri	relatívnej	vlhkosti	5	%	~	95	%.
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Obmedzená záruka
•	Táto	záruka	sa	nevzťahuje	na	nasledujúce	závady	a	chyby	výrobku,	spôsobené:
 i.  V dôsledku neuposlúchnutí pokynov a predpísaných postupov ZTE k inštalácii, použitiu  
  a údržbe.
 ii.  V dôsledku nesprávneho používania, preťaženia, zneužitia, nedbalosti alebo nesprávnej inštalá- 
  cie, rozoberania, skladovania, opráv nebo nesprávneho používania výrobku.
 iii.  V prípade, že nie sú opravy a úpravy vykonané ZTE alebo jeho certifikovaným partnerom.
 iv.  V dôsledku výpadkov napájania, prepätia, požiaru, záplav, nehôd, akcií tretích strán či iných 
  udalostí mimo vplyv ZTE.
 v.  V dôsledku použití výrobku tretej strany alebo v spolupráci s takým výrobkom, pokiaľ je závada 
  spôsobená takou spoluprácou.
 vi.  Následkami všetkých ostatných prípadov mimo rozsah normálneho použitia výrobku.
Užívateľ nemá v uvedených prípadoch žiadne právo na vrátenie výrobku ani preplatenie jeho ceny či
uhradenie prípadných škôd zo strany ZTE.
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•	Táto	záruka	je	jediným	možným	spôsobom	kompenzácie	zákazníkovi	zo	strany	ZTE	a	výhradnou	 
 zodpovednosťou ZTE za vadné a nevyhovujúce výrobky a nahradzuje všetky záruky, vyjadrené,  
 implicitné i zákonné, vrátane a bez obmedzení na implicitnú záruku predajnosti a vhodnosti pre  
 určitý účel, pokiaľ nie je podľa platných zákonov určené inak. 

Obmedzenia zodpovednosti
ZTE nezodpovedá za žiadne straty a škody vzniknuté pri používaní tohto výrobku alebo v súvislosti 
s ním, či už sa jedná o ušlý zisk, priame, nepriame, následné, náhodné alebo následné škody bez 
ohľadu na to, že ZTE vedelo, bolo upozornené alebo mohlo vedieť o možnosti vzniku takýchto škôd, 
vrátane a bez obmedzenia na obchodné straty, prerušenie činnosti, kapitálové škody, náklady na 
náhradné priestory a zariadenia ani stratu času.
Získanie pomoci
Pomoc a podporu môžete získať:

•	Kliknutím	na	Help v programe.
•	Odoslaním	E-mailovej	správy	na	mobile@zte.com.cn
•	Na	stránkach	http://www.zte.com.cn
•	Na	čísle	technickej	podpory:	+86–755–26779999
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