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Lär känna enheten

Utformning
Följande bild är avsedd endast som referens.

�. Lucka för SIM-kort och återställningshål 
2. Laddning/micro-USB-kontakt
3. Extern antennkontakt 
4. LCD-skärm
5. Extern antennkontakt
6. FUNC-tangent 
7. PÅ / AV knapp
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Lär känna enheten

Indikatorer
Följande ikoner kan visas på LCD-skärmen när 
enheten är på. I tabellen nedan hittar du en beskrivning 
av ikonerna.

Ikon Beskrivning

Nätverkssignalstyrka

4G+ / 4G 
/ 3G / 2G

Nätverkstyp

Roaming-läge.

Ansluten till internet

Ansluten till internet i internet-Wi-Fi-läge

Nya meddelanden

Wi-Fi-status och antal anslutna 
användare

Batterinivå



4

Lär känna enheten

Anslutningsscenarier
Du kan koppla upp enheten mot internet på två sätt. 
Flera klienter kan surfa samtidigt. Följande bilder är 
avsedda endast som referens. 
• 4G-läge: du kan koppla upp dig mot internet med 

ett micro-SIM-kort.
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• Internet-Wi-Fi-läge: du kan surfa genom att 
ansluta enheten till en WLAN-enhet (t.ex. en 
hotspot-enhet eller en trådlös router) via Wi-Fi. 
WLAN-enheten måste då redan vara ansluten till 
internet.

 OBS! 
Mobiltelefonen och WLAN-enheten måste ligga i olika 
delnät. 

Lär känna enheten
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SIM-kort
 OBS! SIM-kortet är redan färdigmonterat i fabrik 

på denna enheten.
�. Öppna micro-SIM-kortplatsluckan. Installera ett 

micro-SIM-kort i micro-SIM-kortplatsen.
 OBS! 

Öppna luckan/skyddet varsamt: det sitter fast i enheten.
 VARNING! 

Undvik skada på enheten 
genom att inte använda 
någon annan typ av SIM-
kort, och använd inte ett 
icke-standard-micro-SIM-kort som är urklippt från ett 
SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för att erhålla 
ett standard-micro-SIM-kort.
2. Stäng micro-SIM-kortplatsluckan.
Om PIN-koden för micro-SIM-kortet är aktiverad 
öppnas en sida där du kan ange PIN-koden. Om 
den sidan inte öppnas går du till http://�92.�68.�00.� 
och loggar in med administratörslösenord 
(administratörslösenordet är samma som standard-
Wi-Fi-lösenordet), efter det kan du ange PIN-koden för 
SIM-kortet.
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Ansluta till enheten

Ansluta med Wi-Fi
�. Slå på enheten.
2. Se till att det går att köra Wi-Fi på datorn/

klientenheten. Sök efter tillgängliga trådlösa 
nätverk.

 OBS! 
Information om hur du söker efter trådlösa nätverk 
hittar du i klientenhetens bruksanvisning. Om du 
använder en dator måste du ange att en IP-adress ska 
tilldelas automatiskt.
3. Välj Wi-Fi-namnet (SSID) för enheten och klicka på 

Anslut.
4. Ange Wi-Fi-lösenordet om så behövs. Klicka på 

OK.
 OBS! 

I kapitlet Hitta Wi-Fi-SSID och lösenordet kan du läsa 
mer om hur du får tag på standard-Wi-Fi-SSID och 
tillhörande lösenord.
5. Vänta tills klientenheten har anslutits till 

mobiltelefonen.
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Ansluta till enheten

Ansluta med en USB-kabel
�. Anslut en dator till enheten med en USB-kabel.
2. Slå på enheten. 
3. Vänta tills datorn har anslutits till mobiltelefonen.

Hitta Wi-Fi-SSID och lösenordet

Standard-Wi-Fi-SSID med tillhörande lösenord hittar 
du på följande sätt.
• Läs etiketten på enheten.
• Tryck på FUNC-tangenten så öppnas 

menyalternativen. Välj Enhetsinformation. Då 
visas Wi-Fi-SSID och lösenordet på skärmen.
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Logga in på konfigureringssidan för 
mobil 4G-hotspot

�. Dubbelkolla att anslutningen mellan mobiltelefonen 
och klientenheten fungerar.

2. Öppna webbläsaren. Skriv http://192.168.100.1.
3. Logga in på konfigureringssidan för mobil 

4G-hotspot genom att ange lösenordet.
 OBS! 

• Standardlösenordet är detsamma som standard-
Wi-Fi-lösenordet.

• När du loggar in till konfigureringssidan för 
mobil 4G-hotspot uppmanas du att ändra 
standardlösenordet för inloggning.

 Klicka på Ja eller Nej.

Ändra Wi-Fi-SSID och lösenordet
�. Logga in på konfigureringssidan för mobil 

4G-hotspot.
2. Välj Inställningar under Wi-Fi. Klicka på Primär 

SSID.
3. Ändra Wi-Fi-namnet eller Wi-Fi-lösenordet i 

Primär SSID-avsnittet.
4. Klicka på Tillämpa.
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Ansluta till internet

4G-läge
När du väl har anslutit en klientenhet till mobiltelefonen 
kan du koppla upp dig mot internet i automatiskt eller 
manuellt läge. Det automatiska läget är förvalt.

Läge Åtgärd

Automatiskt
Mobiltelefonen ansluts automatiskt till 
internet. Du kan surfa via klienten.

Manuellt

�. Logga in på konfigureringssidan 
för mobil 4G-hotspot.

2. Välj Inställningar > 
Anslutningsläge > Manuellt och 
klicka sedan på Tillämpa.

  Obs! Kontrollera att enheten 
inte är ansluten till internet.

3. Klicka på  för att gå tillbaka till 

startsidan. Klicka på  .
 Du kan också trycka på FUNC-

tangenten och sedan välja 
Dataanslutning. Välj Ja.
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 OBS!
Om du vill ändra parametrar för enheten loggar du in 
på konfigureringssidan för mobil 4G-hotspot.

Internet-Wi-Fi-läge
�. Logga in på konfigureringssidan för mobil 

4G-hotspot.
2. Välj Inställningar under Wi-Fi. Klicka på 

Internetåtkomstpunkt. 
3. För Internetåtkomstpunkt väljer du Aktivera 

och klickar på Tillämpa.  För Föredraget nätverk 
väljer du Wi-Fi och klickar på Tillämpa.

4. Anslut till Wi-Fi-åtkomstpunkten.
 I det följande guidar vi dig genom två olika 

tillvägagångssätt.

Ansluta till internet
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u Välj en hotspot i Wi-Fi-hotspot-avsnittet. Klicka på 
Anslut. Ange ett lösenord i textrutan Lösenord 
och klicka på Ja.

u Klicka på Lägg till nätverk. Ange informationen för 
din Wi-Fi-hotspot i Lägg till Wi-Fi-hotspot. Klicka på 
Tillämpa. Klicka på den Wi-Fi-hotspot du har lagt 
till. Klicka på Anslut.

När klientenheten väl har anslutits till din Wi-Fi-hotspot 
kan du börja surfa.

Ansluta till internet



�3

Använda FUNC-tangenten 

• Om skärmen inte är på:
 Slå på skärmen genom att trycka på tangenten 

FUNC.
• Om skärmen är på:
 Tryck på FUNC-tangenten, så öppnas 

menyalternativen. Du kan ansluta till och koppla 
ned från internet, konfigurera Wi-Fi-inställningarna, 
visa information om enheten samt visa Wi-Fi-
QR-koden, aktivera WPS-funktionen, aktivera/
avaktivera global roaming utan att logga in på 
konfigureringssidan för mobil 4G-hotspot.

Konfigurera datorn
Här beskriver vi hur du konfigurerar internetprotokollet 
för Wi-Fi-anslutningen i operativsystemet Windows 7.
�. Högerklicka på Nätverk. Välj Egenskaper.
2. Välj Ändra adapterinställningar.
3. Högerklicka på Anslutning via trådlöst nätverk. 

Välj Egenskaper. 
4. Välj Internetprotokollversion 4 (TCP/IPv4). Klicka 

på Egenskaper.
5. Välj Få IP-adress automatiskt och Få DNS-

serveradress automatiskt. Klicka på OK.
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Uppdatering av enhetens mjukvara

För att förbättra routern prestanda och säkerhet 
kan routerns mjukvara behöva uppdateras. Router 
kontroller automatisk om det finns ny mjukvara 
tillgänglig med jämna mellanrum. 
När en ny mjukvara finns tillgänlig laddas den ner 
automatiskt till routern och användaren notifieras 
med hjälp av att webläsaren dirigeras om och visar 
informationen om att ny mjukvara finns tillgänglig. 
Användaren får då ett val att uppdatera nu eller senare.
- Nu. Routern uppdateras med ny mjukvara direkt. 
- Senare. Routern uppdateras automatisk mellan 02.00 
– 06.00 nästa dag eller nästa gång enhetens startas.
OBS! Under uppdateringen kommer internet inte vara 
tillgängligt.
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Viktig information

Till ägaren
• En del elektroniska produkter, exempelvis elsystem 

i fordon, kan ta skada av elektromagnetiska 
störningar från mobiltelefonen vid bristfällig 
avskärmning. Rådgör vid behov med tillverkaren 
av respektive enhet innan du använder enheten/
telefonen.

• Bruk av enheten kan medföra störningar på 
medicinsk utrustning, exempelvis hörapparater 
och pacemakerenheter. När telefonen är på 
måste du se till att den befinner sig på ett avstånd 
större än 20 centimeter från sådan medicinsk 
utrustning. Stäng av enheten om så krävs. Rådgör 
vid behov med en läkare eller med tillverkaren av 
den aktuella medicinska utrustningen innan du 
använder telefonen.

• Använd telefonen omdömesgillt på brandfarliga 
platser, exempelvis på bensinstationer och i 
fabriker där det finns lättantändliga gaser och 
produkter. Stäng av enheten om så krävs.
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• Använd inte enheter för elektronisk överföring i 
flygfordon, på bensinstationer eller i sjukhuslokaler. 
Ge akt på varningsskyltar och andra 
varningstecken. Stäng av enheten i miljöer där 
sådana tecken finns.

• Vidrör antennen invändigt endast om du verkligen 
behöver. Ett sådant ingrepp kan nämligen skada 
telefonen.

• Använd inte telefonen i slutna utrymmen eller i 
utrymmen med begränsad värmeavledning. Om du 
vistas länge i sådana miljöer kan telefonen komma 
att stängas av automatiskt, som skydd mot hög 
värme. Om så sker bör du kyla av telefonen i en 
miljö med god ventilation. Först därefter kan du 
börja använda telefonen som vanligt igen.

• Håll telefonen utom räckhåll för små barn. 
Telefonen kan orsaka personskador om den 
används som leksak.

• Rör inte metalldelarna när telefonen körs. Om du 
rör de delarna riskerar du nämligen att bränna dig.
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Till dig som användare
• Använd endast originaltillbehör eller auktoriserade 

tillbehör. Om du använder ej auktoriserade 
tillbehör kan det påverka telefonens prestanda 
samt utgöra ett brott mot de regler för 
telekommunikationsterminaler som gäller i det land 
där du bor.

• Använd inte telefonen nära eller inuti 
metallkonstruktioner och byggnader där 
elektromagnetiska vågor kan tänkas avges: det 
kan störa signalmottagningen.

• Telefonen är inte vattentät. Se till att den alltid är 
torr. Förvara den svalt och skyddad mot solljus.

• Använd inte telefonen om temperaturen i 
omgivningen nyss har ändrats. Då finns risken att 
kondens bildas inuti och runtomkring telefonen. 
Använd telefonen endast när den är helt torr.

• Hantera telefonen varsamt. Tappa den inte. Böj 
den inte. Slå inte på den. Annars kan telefonen 
skadas.

• Endast behöriga fackpersoner får plocka isär och 
reparera telefonen.
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• Vi rekommenderar att du använder telefonen 
endast i temperaturer på 0°C till +35°C och vid en 
luftfuktighet på 5 % till 95 %.

Överladdningsskydd 
Enheten innehåller litiumbatteri och har skydd för 
överladdning och överhettning som fungerar enligt 
följande när enhetens laddare är inkopplad: 
• Om enhetens laddnivå överstiger 60% samtidigt 

som enhetens temperatur överstiger 45 
grader under en period på �.5 timme, kommer 
överladdningskyddet aktiveras. 

• När överladdningskyddet har aktiverats avbryts  
laddningen och enheten laddas ur till ca 60%. 
Sedan behålls laddnivån runt 60%. Enhetens 
funktion i övrigt är intakt. 

För att återställa överladdningskyddet, koppla ur/in 
laddkabeln alternativt starta om enheten.

Använda batteriet 
Byt inte ut det inbyggda uppladdningsbara batteriet i 
enheten på egen hand. Batteriet får endast bytas ut av 
ZTE eller en auktoriserad ZTE-serviceleverantör.
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Begränsad garanti
Garantin täcker inte de fel på produkten som orsakats 
av:
i. Rimligt/Normalt slitage.
ii. Att slutanvändaren inte har följt de instruktioner 

som ZTE har tillhandahållit rörande installation, 
drift och underhåll.

iii. Att slutanvändaren har varit vårdslös eller agerat 
felaktigt när hon eller han hanterat, installerat, 
plockat isär, förvarat, utfört underhåll på eller 
använt produkten.

iv. Ändringar och reparationer som inte utförts av ZTE 
eller en ZTE-certifierad fackperson.

v. Strömavbrott, strömökning, eldsvåda, 
översvämning, olycka, agerande från tredje part 
samt andra händelser som ZTE rimligen ej kan 
förväntas styra över.

vi. Användning av produkter från tredje part samt 
användning i kombination med produkter från tredje 
part, om defekten beror på den kombinationen.

vii. Övrig användning som inte är avsedd för 
produkten.
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Förutsatt att ovanstående omständigheter råder, har 
du som slutanvändare ingen rätt att lämna tillbaka 
produkten, vägra ta emot produkten eller få pengarna 
tillbaka (från ZTE) för produkten.
Den här garantin är slutanvändarens enda möjlighet 
till kompensation och ZTE:s enda ansvar för defekta 
produkter och produkter som inte uppfyller givna krav. 
Garantin ersätter alla andra uttryckliga, underförstådda 
och lagstadgade garantier, inklusive men inte 
begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet 
och lämplighet för ett givet ändamål, såvida inte 
annat krävs enligt tvingande bestämmelser i gällande 
lagstiftning.

Ansvarsbegränsning
ZTE kan inte hållas ansvarigt vid utebliven vinst 
eller indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller 
följdskador som uppstår i samband med bruket av den 
här produkten, oavsett om ZTE har informerats om, 
känner till eller borde ha känt till att sådana skador 
kan inträffa, inklusive men inte begränsat till utebliven 
vinst, avbrott eller störning i affärsverksamheten, 
kapitalkostnad, kostnader för ersättningslokaler, 
-utrustning och -produkter samt kostnader för 
driftsavbrott.
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Felsökning

Problem Rekommenderad åtgärd

Det går inte att 
ansluta telefonen 
till en dator med en 
USB-kabel.

•  Installera 
programvaran. Kör 
installationsprogrammet i 
Min dator. 

•  Installera om programvaran 
ifall telefonens drivenhet 
inte fungerar. Du 
måste först avinstallera 
programvaran.

Det går inte att 
ansluta telefonen till 
en klient via Wi-Fi.

•  Kontrollera att du har 
aktiverat Wi-Fi-funktionen.

•  Uppdatera nätverkslistan. 
Välj rätt SSID.

•  Se över IP-adressen. Se 
till att klienten får en IP-
adress automatiskt.

•  Ange rätt nätverksnyckel 
(Wi-Fi-lösenord) när 
du ansluter klienten till 
telefonen.
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Problem Rekommenderad åtgärd

Det går inte att ta 
sig ut på internet 
med den klient 
som är ansluten till 
telefonen.

•  Dubbelkolla att du 
använder ett fungerande 
micro-SIM-kort.

•  Prova en annan plats: välj 
en plats där du får god 
signalstyrka.

•  Se över inställningarna för 
WAN-anslutningsläget.

•  Kontakta 
tjänsteleverantören 
för hjälp med APN-
inställningarna.

Det går inte att 
koppla upp klienten 
mot internet i 
Internet-Wi-Fi-
mode.

•  Dubbelkolla att du har 
kopplat upp WLAN-
enheten mot internet.

•  Se till att telefonen och 
WLAN-enheten ligger i 
olika delnät.

Felsökning
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Problem Rekommenderad åtgärd

Det går inte att 
komma in på 
konfigureringssidan 
för mobil 
4G-hotspot.

•  Se till att ange rätt adress. 
Standardadressen är 
http://�92.�68.�00.� eller 
http://elisa.home.

•  Använd endast en 
nätverksadapter i datorn.

•  Använd ingen proxyserver.

Få mer hjälp

Du kan få hjälp genom att:
•  Skicka e-post till mobile@zte.com.cn
•  Gå till www.ztedevice.com

Felsökning



24

SAR (Specific Absorption Rate)
Mobilenheten är en radiosändare och radiomottagare. 
Den har utformats för att inte överskrida 
exponeringsgränserna för radiovågor enligt 
internationella riktlinjer. Dessa riktlinjer togs fram av 
den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP 
och innehåller säkerhetsmarginaler som är framtagna 
för att säkerställa skydd för alla personer, oavsett ålder 
och hälsotillstånd.
Riktlinjerna använder enhetsmåttet SAR (Specific 
Absorption Rate, specifik absorptionsnivå). SAR-
gränsen för mobilenheter är 2 W/kg och det högsta 
SAR-värdet för den här enheten vid testning vid 
kroppen var �,�76 W/kg* med ett avstånd på 5 mm. 
Eftersom SAR mäts vid användning av enheten i det 
högsta sändningseffektläget är det faktiska SAR-värdet 
för den här enheten vid användning i regel lägre än 
det ovanstående värdet. Detta beror på automatiska 
förändringar i effektläget för enheten för att säkerställa 
lägsta möjliga strömanvändning vid kommunikation 
med nätverket.
* Testerna utförs i enlighet med EN50360, EN50566, 
EN 62479, EN 62209-� and EN 62209-2.
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Specifikationer
Den här radioutrustningen fungerar med följande 
frekvensband och högsta radiofrekvenseffekt.

 OBS!
Alla ZTE-produkter uppfyller de här 
strömbegränsningarna som har bestämts av EU. 
Frekvensband som stöds av produkten varierar 
beroende på modell.

GSM 850/900: 32.6 dBm
GSM �800/�900: 29.3 dBm
UMTS BAND �/8: 23 dBm
LTE BAND �/3/7/8 22.5 dBm
LTE BAND 20/28: 23 dBm
802.��a/b/g/n:2.4GHz Band < 20 dBm
5GHz Band I/II/III < 23 dBm
5GHz Band IV < �4 dBm
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CE-märkning

Batterivarning
Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut mot 
en felaktig typ. Kassera använda batterier enligt 
anvisningarna.

USB-port
Produkten ska endast anslutas till ett USB-gränssnitt 
av version USB 2.0.

Korrekt användning
Din enhet kan endast användas på rätt plats, så som 
beskrivs i den här guiden. Om möjligt ska du inte röra 
vid området kring antennen på enheten. 
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Deklaration om RoHS-efterlevnad
I syfte att minimera miljöpåverkan och ta mer ansvar för 
den globala miljön fungerar det här dokumentet som en 
formell deklaration om att ZTE MF97�V, tillverkad av 
ZTE CORPORATION, uppfyller EU-direktivet 20��/65/
EU - RoHS (Restriction of Hazardous Substances, 
begränsning av användningen av farliga ämnen) med 
avseende på följande ämnen:
�.  Bly (Pb)
2.  Kvicksilver (Hg)
3.  Kadmium (Cd)
4.  Sexvärt krom (Cr (VI))
5.  Polybromerade bifenyler (PBB)
6.  Polybromerade difenyletrar (PBDE)
ZTE MF97�V, tillverkad av ZTE CORPORATION, 
uppfyller kraven i direktivet 20��/65/EU.
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Kassering av gammal apparat
�. När den här symbolen av ett 

överkryssat avfallskärl finns på en 
produkt innebär det att produkten 
omfattas av det europeiska 
direktivet 20�2/�9/EU.

2. Alla elektriska och elektroniska 
produkter ska kasseras på 
en av myndigheter angiven 
uppsamlingsplats och får inte 
slängas bland hushållssoporna.

3. Korrekt kassering av din gamla 
apparat hjälper till att förhindra 
potentiellt negativa konsekvenser 
för miljön och människors hälsa.

Om du vill ha återvinningsinformation om den här 
produkten baserat på WEEE-direktivet kan du skicka 
ett e-postmeddelande till weee@zte.com.cn
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EG-FÖRSÄKRAN OM 
ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar ZTE Corporation att 
radioutrustningstypen ZTE MF97�V uppfyller kraven i 
direktivet 20�4/53/EU.
Utförlig version av EG-försäkran om överensstämmelse 
finns på adressen: http://certification.ztedevice.com

Denna utrustning får användas i: AT BE

CY CZ DK EE FI FR

DE GR HU IE IT LV

LT LU MT NL PL PT

SK SI ES SE GB IS

LI NO CH BG RO TR
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NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Kina 
Postnummer: 5�8057


