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1. Vložení SIM
Vložte kartu SIM do slotu na kartu SIM, jak je znázorněno na 
následujícím obrázku.

nano-SIMmicro-SIM(U)SIM
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2. Připojení napájecího adaptéru
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3. Spuštění 
Posuňte vypínač do polohy ON.
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4. Připojení 
Zvolte Wi-Fi v nastavení počítače, chytrého telefonu nebo tabletu a pak 
vyberte název sítě CPE Wi-Fi (na štítku naleznete pod SSID).
Zadejte heslo (na štítku KEY) pro připojení a otevřete webové rozhraní.
Další informace naleznete na štítku CPE.
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Použití webového rozhraní na 4G CPE
1.  Spusťte internetový prohlížeč a do pole adresa zadejte 

http://192.168.0.1, chcete-li se přihlásit na stránku webového 
rozhraní 4G CPE.

2.  Zadejte heslo (na štítku Website Password) a potom klikněte na 
tlačítko Přihlášení. Další informace naleznete zobrazené na štítku 
CPE
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3.  Zobrazení aktuálního provozního režimu v pravé horní části stránky 
rozhraní, výchozí provozní režim je Bezdrátový širokopásmový 
režim. Kliknutím tlačítko Změnit změňte provozní režim.

 POZNÁMKA: 
Chcete-li po bezdrátovém širokopásmovém připojení používat jiný 

provozní režim, musíte kliknout na  pro odpojení od internetu.

4.  Vyberte provozní režim, který chcete použít, a klikněte na tlačítko 
Použít.
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•  Bezdrátový širokopásmový režim: Zařízení bude k přístupu k 
internetu používat kartu SIM. Nejprve je nutné vložit kartu SIM a 
potom můžete nastavit režim připojení Automaticky nebo Ručně. 
Výchozí režim připojení je Automaticky.

•  Kabelový širokopásmový režim: Musíte připojit síť WAN k portu 
LAN prostřednictvím síťového kabelu a získat informace o síti WAN 
od poskytovatele služeb.

 POZNÁMKA: 
Pokud změníte provozní režim, zařízení se automaticky restartuje.
5.  Nastavte podrobné parametry pro provozní režim.

 POZNÁMKA: 
Standardní podrobné parametry vám poskytne váš poskytovatel služeb.
6. Začněte využívat internetovou službu.
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Přehled LED
NAPÁJENÍ

Svítí - Zapnuto

Nesvítí - Vypnuto

WIFI 

Wi-Fi aktivní

WPS aktivní

Wi-Fi neaktivní

SIG

Signál je dobrý

Signál je slabý

Žádný signál

3G/4G

 (Červená) Chybový stav

(Zelená) Připojený Ethernet

(Žlutá) Registrováno k 2G

 (Modrá) Registrováno k 3G



9

 (Azurová) Registrováno k LTE

LAN

Připojeno.

Připojeno s přenosem dat.

Nepřipojeno.

Varování a upozornění
Bezpečnostní pokyny
•  Některá elektronická zařízení mohou být náchylná k 

elektromagnetickému rušení. Umístěte zařízení mimo televizní 
přijímač, rádio a jiné elektronické zařízení, abyste zabránili 
elektromagnetickému rušení.

•  Zařízení může rušit zdravotnické prostředky, jako jsou naslouchátka 
a kardiostimulátory. Před použitím zařízení se poraďte s lékařem 
nebo s výrobcem zdravotnického zařízení.

•  Doporučujeme vypnout  zařízení v nemocnicích, klinikách nebo 
zdravotnických zařízeních, pokud je to požadováno, protože tak 
zabráníte možnému rušení citlivých zdravotnických prostředků. 
Řiďte se podle příslušných pokynů vyvěšených v místě.
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•  Prosíme dodržujte od zařízení minimální odstup nejméně 20cm.
•  Nepoužívejte zařízení v nebezpečném prostředí, například v 

ropných terminálech nebo v chemických továrnách, kde se 
zpracovávají výbušné plyny nebo výbušné produkty.

•  Vypněte  zařízení, pokud se nacházíte v oblasti explozí, aby 
nedošlo k jejich narušení. Řiďte se podle příslušných pokynů 
vyvěšených v místě.

•  Použijte prosím originální příslušenství nebo příslušenství, které 
je autorizované společností ZTE. Nepovolené příslušenství může 
ovlivnit výkon zařízení, poškodit zařízení nebo způsobit nebezpečí.

•  Nepokoušejte se zařízení demontovat. Nejsou k dispozici žádné 
části, které by bylo možné opravovat uživatelem.

•  Nedovolte, aby zařízení nebo příslušenství přišlo do kontaktu s 
kapalinou nebo vlhkem. Zařízení nelze ponořit do žádné kapaliny.

•  Neumísťujte objekty na horní část zařízení. Mohlo by dojít k přehřátí 
zařízení.

•  Zařízení umístěte do dobře větraného prostředí.
•  Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani jej 

neukládejte v horkých prostorách. Vysoká teplota může zkrátit 
životnost elektronických zařízení.
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•  Nedovolte dětem hrát si se zařízením nebo napájecím adaptérem.
•  Délku kabelu mezi zařízením a telefonem by neměla přesáhnout 10 

metrů.
•  Zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Zařízení 

nepoužívejte venku. Nepřipojujte telefonní linky, které vedou mimo 
budovu. Tyto mohou způsobit poškození vašeho přístroje bleskem.

Čištění a údržba
•  K vyčištění zařízení používejte antistatickou tkaninu. Nepoužívejte 

chemické nebo abrazivní čistící prostředky, které by mohly poškodit 
plastovou skříň. Před čištěním zařízení vypněte.

•  Používejte zařízení v rozmezí teplot -10 °C až + 55 °C a teplota 
skladování je od -40 °C do + 70 °C. Rozsah vlhkosti je 5% – 95%. 

•  Zařízení nepoužívejte během bouřky. Odpojte síťový zdroj ze 
zásuvky.

•  Kartu SIM zbytečně nevyndávejte. Kartu SIM lze snadno ztratit 
nebo ji může poškodit statická elektřina.
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Omezená záruka
•  Tato záruka neplatí pro vady nebo chyby v produktu způsobené 

následovně:
i.  přiměřený oděr.
ii.  nedodržení pokynů nebo postupů společnosti ZTE k instalaci, 

provozu nebo údržbě ze strany koncového uživatele.
iii.  chybné zacházení ze strany koncového uživatele, nesprávné 

použití, nedbalost nebo nesprávná instalace, demontáž, 
skladování, servis nebo provoz výrobku.

iv.  změny nebo opravy, které nebyly provedeny společností ZTE 
nebo osobou s certifikací společnosti ZTE.

v.  selhání, výpadky, požár, povodeň, nehody, akce třetích osob 
nebo jiné události mimo přiměřenou kontrolu společnosti ZTE.

vi.  použití produktů třetích stran nebo použití ve spojení s 
produkty třetích stran za předpokladu, že tyto vady jsou 
způsobeny kombinovaným používáním.

vii.  jakákoliv jiná příčina nad rámec normálního použití určeného 
pro výrobek.

Koncový uživatel nemá právo odmítnout nebo vrátit produkt nebo 
obdržet refundaci produktu od společnosti ZTE za výše uvedených 
podmínek.
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•  Tato záruka je jediným opravným prostředkem koncového 
uživatele a výhradní odpovědností společnosti ZTE za vadné 
nebo nevyhovující položky a nahrazuje všechny ostatní záruky, 
vyjádřené, předpokládané nebo zákonné, včetně, nikoli však 
výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro 
zvláštní účel, není-li podle závazných ustanovení práva vyžadováno 
jinak.

Omezení odpovědnosti
Společnost ZTE nenese žádnou odpovědnost za ztrátu zisku nebo 
nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vyplývající z používání 
tohoto výrobku nebo z něj vyplývající nebo v souvislosti s tímto 
výrobkem, bez ohledu na to, zda společnost ZTE byla informována, 
věděla nebo měla vědět o možnosti takové škody, včetně, ale nikoli 
pouze ušlého zisku, přerušení podnikání, nákladů na kapitál, nákladů 
na náhradní zařízení nebo produkt nebo jakýchkoli nákladů na prostoje.
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Emise radiových vln
Toto zařízení splňuje mezní hodnoty expozice CE záření stanovené 
pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a 
provozováno s minimální vzdáleností 20 cm od těla.

Technické parametry
Toto rádiové zařízení pracuje s následujícími kmitočtovými pásmy a 
maximálním vysokofrekvenčním výkonem.
POZNÁMKA:
Všechny produkty ZTE jsou v souladu s těmito omezeními výkonu 
požadovanými Evropskou unií. Frekvenční pásma podporovaná 
produktem se liší podle modelu.
GSM 850/900: 32 dBm
GSM 1800/1900: 29,5 dBm
UMTS BAND I/8: 22,5 dBm
LTE BAND 1/3/7/20/38: 22,5 dBm
802.11a/b/g/n:2,4GHz pásmo < 20 dBm
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Znehodnocení starých výrobků
1.  Pokud je tento symbol přeškrtnutého kontejneru 

připojen k výrobku, znamená to, že se na výrobek 
vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

2.  Všechny elektrické a elektronické výrobky 
musí být znehodnoceny odděleně od běžného 
komunálního odpadu prostřednictvím sběrných 
míst daných vládou nebo místními úřady.

3.  Správné znehodnocení vysloužilých výrobků 
pomáhá snížit negativní dopad na životní 
prostředí a zdraví člověka.

Chcete-li získat informace o recyklaci tohoto výrobku podle směrnice 
WEEE, pošlete e-mail na adresu weee@zte.com.cn
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost ZTE Corporation tímto prohlašuje, že rádiový přístroj typu 
ZTE MF255V je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.
Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové 
adrese: https://certification.ztedevices.com





ZTE CORPORATION 
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Čínská lidová republika 
PSČ: 518057


