MC7010
Rövid üzembehelyezési
útmutató

Az alapértelmezett jelszó a címkén található.
┌

Olvassa be a QR-kódot az Install Helper (Telepítési
útmutató)
alkalmazás letöltéséhez.
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Kicsomagolás és előkészületek
A készülék beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a csomagolási listán
felsorolt összes elem megtalálható. Ha valami hiányzik vagy sérült, kérjük, forduljon
a ZTE műszaki ügyfélszolgálatához.

Csomagolási lista
MC7010 ODU CPE

Rövid üzembehelyezési 1 Fedőlemezkészlet: 2 db
útmutató
lopásgátló csavar, 1 db
csavarkulcs lopásgátló
csavarhoz, 1 db CAT5E
hálózati kábel (az eszköz
és a POE adapter
csatlakoztatásához)

Szerelőkészlet: Fém konzol, 1 db POE adapter és
hátlap, fémbilincs, 4 db M6 hálózati tápkábel
horgonycsavar és M6 tipli, 5
db M3 keresztfejű csavar

1 db RJ-45 hálózati kábel
(a POE adapter és a PC/
router csatlakoztatásához)

Készítse elő a következő tartozékokat (nincs mellékelve):
•
Keresztfejű csavarhúzó
•
Laposfejű csavarhúzó
•
Ütvefúró
•
Jelölőtollak
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Beszerelési óvintézkedések
•

Ne szerelje be a készüléket a következő irányokban:

Ne szerelje be a készüléket Ne szerelje be a
úgy, hogy az interfész
készüléket vízszintesen.
oldala felfelé nézzen.

Ne szerelje be a
készüléket megdöntve.

FIGYELEM!
A ZTE nem vállal felelősséget semmilyen olyan problémáért, amelyet az eszköz
helytelen beszerelése okozott, például vagyoni kár, személyi sérülés vagy halál.
FIGYELEM!
A készüléket lefelé néző tájolással és függőlegesen kell beszerelni. Nem javasolt
az eszköz más irányba történő beszerelése (beleértve, de nem kizárólagosan a
fenti eseteket). Az egyéb, helytelen tájolású beszerelés által okozott hibákért a ZTE
nem vállal felelősséget.
•
•

Ne szerelje fel a készüléket magas pozícióba (lehetséges villámcsapások
területén).
Az eszközt csak jól szellőző környezetben szabad használni. Ha lehetséges,
szerelje fel a készüléket olyan helyre, ahol kevésbé éri közvetlen napfény,
például árnyékba. A készüléket nem szabad kifúvó vezeték kimeneténél, illetve
olyan helyen, ahol víz jelenhet meg, például esőnek kitett helyen felszerelni.
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•

•
•

•
•

A készüléket a helyszíni felmérés tervrajzai által jelölt helyre, a villámhárító
45°-os védelmi tartományán belül kell felszerelni. Magas hegyeken és
villámcsapással gyakran sújtott területeken (ahol évente a viharos napok
száma meghaladja a 180-at) ügyeljen arra, hogy a készülék a villámhárító 30°os védelmi tartományán belül helyezkedjen el.
Ha a készülék a falra van szerelve, akkor a villámhárító földelőkábelétől 1
m-nél nagyobb távolságra, a villámvédelmi zónától pedig 20 cm-nél nagyobb
távolságra kell lennie.
Ha a készüléket oszlopon helyezi el, ne szereljen fel villámhárítót az oszlopra.
Javasoljuk, hogy az oszlop közelében szereljen fel egy független villámhárítót.
Ha az oszlopra villámhárítót szerel fel, javasolt a villámhárító közvetlen
kivezetése és földelése.
A tartóoszlopnak szilárdnak, rázkódásmentesnek kell lennie, és meg kell
felelnie a szélállósági követelményeknek (legalább 10-es szintű szélsebesség).
A tartóoszlopnak függőlegesen kell állnia, és a függőlegestől való eltérésnek
kisebbnek kell lennie ±2°-nál.

Felszerelési módok

A készülék a következő módokon szerelhető fel:

A készülék a falra van szerelve.

A készülék oszlopra van szerelve.
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A felszerelési hely követelményei

5

Ajánlott felszerelési helyek
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1. A nano-SIM kártya behelyezése
Helyezze a nano-SIM kártyát a SIM-kártya foglalatba az ábrán látható módon.
FIGYELEM!
A készülék nem támogatja az (U) SIM-kártyákat, micro-SIM kártyákat, illetve a nem
szabványos SIM-kártyákat. Ne használjon ilyen kártyákat, sem kártyatartókat, mivel
ezekkel kárt tehet a készülékben.
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2. A hálózati kábel beszerelése
1.

Csatlakoztassa az RJ45 csatlakozót az MC7010 hálózati portjához, miközben
a két csavart is beilleszti a készülék alján lévő lyukakba.

2.

Nyomja felfelé a fedőlemezt, amíg nem rögzül, és a lopásgátló csavar
eltávolítására szolgáló csavarkulccsal szerelje fel a fedőlemezt a készülékre.

3.

Hagyjon rá elegendő hosszúságú hálózati kábelt, és krimpelje fel az RJ45
csatlakozót.
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3. A Telepítési útmutató alkalmazás
használata a pozíció észlelésére
Az MC7010 felszerelése előtt telepítheti a Telepítési útmutató alkalmazást a
mobiltelefonjára, és csatlakozhat a készülékhez, hogy észlelje a jel erősségét, és
segítsen a telepítés helyének felderítésében és meghatározásában.
MEGJEGYZÉS:
iA hivatkozás vagy QR-kód lekéréséhez nézze meg az útmutatón található címkét,
hogy letölthesse az Telepítési útmutató alkalmazást.

Az MC7010 bekapcsolása
1.
2.

Csatlakoztassa a CAT5E hálózati kábellel az MC7010-et a POE adapter
hálózati portjához (RJ45-2).
Csatlakoztassa a POE adapter tápcsatlakozóját az aljzathoz.

Csatlakozás az MC7010 készülékhez

Mielőtt csatlakozna a készülékhez, győződjön meg arról, hogy telepítette a
Telepítési útmutató alkalmazást, majd kapcsolja be a telefonján a Bluetooth®
interfészt.
1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, és érintse meg aTelepítési útmutató gombot.
2. Érintse meg a CONNECT TO DEVICE lehetőséget, majd válassza ki az
MC7010 készüléket. A készülék Bluetooth-interfésze automatikusan bekapcsol,
és a telefon automatikusan megkeresi és megjeleníti a hatótávolságon belül
rendelkezésre álló összes Bluetooth-eszköz azonosítóját.
3. Érintse meg azt az eszközt, amellyel párosítani kívánja a telefonját.
4. A csatlakozás elfogadásához érintse meg a PAIR & CONNECT > PAIR
gombot.
5. Adja meg a jelszót, majd érintse meg az OK gombot az eszköz kezeléséhez.
MEGJEGYZÉS:
Veja a etiqueta neste guia para obter a palavra-passe predefinida.
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Beszerelési pozíció észlelése és beállítása
1.
2.

Mozgassa a készüléket a tartófal/tartóoszlop körül, vagy próbáljon ki
különböző pozíciókat, majd érintse meg a DETECT POSITION gombot.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék megcélzott
pozícióban történő rögzítéséhez, és lassan mozgassa addig, amíg
visszajelzést nem ad.
MEGJEGYZÉS:

	A készülék nem támogatja az emelkedési szög beállítását. Csak a vízszintes
180°-os beállítást támogatja.
3. Megjelenik a jelerősség az aktuális pozíciónál (Tökéletes, Nagyszerű, Jó,
Gyenge és Nincs jel). A hálózati adatok megtekintéséhez érintse meg a
részletek megtekintése gombot.
Amikor a készülék jelét érzékeli, a telefon automatikusan hangjelzést ad. Minél
hangosabb a jelzés, és minél erősebb a rezgés, annál nagyobb a jelerősség.
MEGJEGYZÉS:

4.

Érintse meg a FINISH gombot az észlelés befejezéséhez, és válassza ki, hogy
szükség esetén mentse-e a készülék az aktuális pozíciót.
Folytassa az érzékelést, amíg a rendszer a kívánt pozíciót nem észleli, majd
mentse el vagy folytassa a pozíció beállítását a rendszer felszólításának
megfelelően.

Az MC7010 kikapcsolása

A felszerelési helyzet meghatározása után válassza le a POE adaptert a
készülékről.
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4. Az eszköz felszerelése
A készülék felszerelése falra
1.

Jelölje meg a furatok helyét a falon.

2.

Először egy 6 mm-es ütvefúróval fúrjon lyukakat a megjelölt helyeken és
helyezzen be négy M6-os tiplit. Ezután négy M6-os horgonycsavarral rögzítse
a konzolt a falhoz.
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VIGYÁZAT:

3.

4.

A konzol csavarfurata felfelé néz. Ne szerelje fel fejjel lefelé a konzolt. Ellenkező
esetben a csavart később nem lehet beszerelni.
Négy M3 keresztfejű csavarral szerelje fel a hátlapot a készülékre.

Először rögzítse a hátlapot a felszerelt konzolhoz a felső és alsó nyílásokon
keresztül, majd igazítsa hozzá a hátlapon lévő furatot a konzolon lévő furathoz.
Ezután egy M3 keresztfejű csavar segítségével szerelje fel az MC7010-et a
konzolra.
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A készülék felszerelése oszlopra
1.

Csavarhúzóval lazítsa meg a bilincset, majd oldja ki a csatot.

2.

Vezesse át a bilincset a konzolon lévő U-alakú hornyon, hogy a konzolt az
oszlopra rögzítse.

VIGYÁZAT:
A konzol csavarfurata felfelé néz. Ne szerelje fel fejjel lefelé a konzolt.
Ellenkező esetben a csavart később nem lehet beszerelni.
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3.

Állítsa be a bilincset a megfelelő meghúzási helyzetbe, nyomja meg a csatot,
és egy csavarhúzóval reteszelje a bilincset a konzol rögzítéséhez.

4.

Négy M3 keresztfejű csavarral szerelje fel a hátlapot a készülékre.
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5.

Először rögzítse a hátlapot a felszerelt konzolhoz a felső és alsó nyílásokon
keresztül, majd igazítsa hozzá a hátlapon lévő furatot a konzolon lévő furathoz.
Ezután egy M3 keresztfejű csavar segítségével szerelje fel az MC7010-et a
konzolra.

MEGJEGYZÉS:
A készülék konzolra történő felszerelése előtt vízszintesen és lassan mozgathatja
a készüléket az oszlopon, ha a pozíció további igazítása szükséges.
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5. A POE adapter csatlakoztatása
1.
2.

Csatlakoztassa a CAT5E hálózati kábellel az MC7010-et a POE adapter
hálózati portjához (RJ45-2).
Csatlakoztassa a POE adapteren lévő PC hálózati portot (RJ45-1) a PC/IDUhoz (router) az RJ-45 hálózati kábellel.
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A telepítés ellenőrzése
A készülék felszerelése:
•
•
•
•
•

Az MC7010 szilárdan van felszerelve.
A hálózati kábelek megfelelően vannak beszerelve.
A készülékre a fedőlemeze fel van szerelve.
A nano-SIM kártya be van helyezve.
A POE adapter hálózati interfésze megfelelően van beszerelve.

Kábelek beszerelése:
•
•

Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és a
kábelcsatlakozók biztonságosan vannak-e rögzítve.
A kábeleket átláthatóan és egyenesen kell elrendezni, anélkül, hogy
kereszteznék egymást. Nincs látható görbe vagy ferdeség. A kábelek nem
lógnak a levegőben, és nem keresztezik egymást.

A rendszer bekapcsolása
A készülék bekapcsolása

Csatlakoztassa a POE adapter tápcsatlakozóját az aljzathoz. A POE adapter
megkezdi az MC7010 tápellátását. Amikor a POE adapter visszajelzője és
a készülék POWER LED-je zöldre vált, az MC7010 megfelelően bekapcsolt
állapotban van.

Előzetes készülékellenőrzés
1.
2.

Ellenőrizze a visszajelző állapotát.
Csatlakoztassa a készüléket egy PC-hez, és jelentkezzen be a konfigurációs
oldalra az eszköz állapotának megtekintéséhez.
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LED állapotok
Az MC7010 beállításakor a LED-ek állapota a következő lesz:
Visszajelző

Állapot

POWER

Világít
Nem világít

NETWORK

Leírás
Az eszköz áram alatt van, és a külső tápegység
megfelelően működik.
Az áramellátás ki van kapcsolva.

Pirosan villog A készülék hibaállapotban van:
•
A készülék nincs regisztrálva a
mobilhálózaton.
•
Nincs Micro-SIM-kártya behelyezve.
•
Nincs elérhető hálózati szolgáltatás.
Zölden világít Az eszköz regisztrálva van vagy kapcsolódik az
5G hálózathoz, és adatátvitel van folyamatban.
Zölden villog Az eszköz regisztrálva van vagy kapcsolódik
a 3G/4G LTE-hálózathoz, és adatátvitel van
folyamatban.

LAN

Zölden világít A LAN-porthoz valamilyen eszköz csatlakozik.
Zölden villog Adatátvitel van folyamatban.
Nem világít

SIGNAL
(Három
jelzőfény)

Világít
Nem világít

A LAN-porthoz nincs eszköz csatlakoztatva.
A három jelzőfény jelzi a jelerősséget. Ha több
jelzőfény világit, erősebb a jel.
Nincs jel vagy nincs nano-SIM-kártya behelyezve.

MEGJEGYZÉS:
•

•

A fényszennyezés elkerülése és az energiatakarékosság érdekében a
visszajelzők kikapcsolnak, miután a készülék kb. 15 percig normálisan
működött. Ha a visszajelzőknek folyamatosan bekapcsolva kell lenniük, akkor
az 5G CPE konfigurációs oldalán módosíthatja a beállításokat.
Ha hiba lép fel, a visszajelzők ismét automatikusan világítani kezdenek, hogy
ellenőrizhesse az eszköz állapotát. A hiba megoldása után a visszajelzők
azonnal kikapcsolnak.
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Bejelentkezés az 5G CPE oldalra
1.
2.
3.

Ellenőrizze, hogy az eszköz és a PC/ router közötti kapcsolat megfelelő-e.
Indítson el egy webböngészőt, és írja be a címsorba a http://192.168.254.1
IP-címet.
Adja meg a jelszót, és jelentkezzen be az 5G CPE konfigurációs oldalra

MEGJEGYZÉS:
Az alapértelmezett jelszó a jelen útmutatón levő címkén található.
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Az internet elérése
Miután sikeresen csatlakoztatta a PC/routert az eszközéhez, Automatikus
vagy Kézi módban csatlakozhat az internethez. Az alapértelmezett mód az
Automatikus.
Mód

Működés

Automatikus Az eszköz automatikusan csatlakozik
az internethez, és a routeren keresztül
használhatja az internetet.
Kézi

1.
2.
3.

Jelentkezzen be az 5G CPE konfigurációs
oldalra.
Válassza a hálózati Beállítások >
Csatlakozási mód > Kézi lehetőséget,
majd kattintson az Alkalmaz gombra.
A kezdőlapra való visszatéréshez
kattintson a gombra, majd kattintson a
vagy
gombra.

MEGJEGYZÉS:
•
•

Az aktuális csatlakozási beállítások módosításához először csatlakozzon le az
internetről.
Az eszköz beállításainak módosításához jelentkezzen be az 5G CPE
konfigurációs oldalra.
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A csatlakozási állapot megerősítése és
további beállítások elvégzése
Csatlakozási állapot megerősítése

A csatlakozási állapottal kapcsolatos információk akkor jelennek meg, amikor
bejelentkezik a konfigurációs kezdőlapra. Az alábbi Állapot Információk a
rendszerre, a LAN-adatokra, a mobilkapcsolat állapotára, a WAN-csatlakozás
állapotára és a speciális állapotok részleteire vonatkozó információkat mutatják.
További részleteket a Részletek gomb megérintésével kaphat. A csatlakoztatott
munkamenet részleteinek megtekintéséhez érintse meg az Adathasználat
lehetőséget a lap bal alsó részén.

További beállítások

A kezdőlap bal alsó részén SMS-t küldhet, hozzáadhat Telefonkönyvet, és ha
megérinti a Speciális beállítások lehetőséget, további beállításokat végezhet az
eszközén.
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Hibaelhárítás
Probléma

Javasolt művelet

Az eszközhöz
csatlakoztatott
PC/router
nem éri el az
internetet.

•
•
•
•

Nem érhető
el az 5G CPE
konfigurációs
oldal.

•
•
•

Ellenőrizze, hogy van-e nano-Simkártya.
Változtasson helyet, és keressen
egy olyat, ahol jó a térerő.
Ellenőrizze a LAN kapcsolati
módjának beállítását.
Forduljon a szolgáltatójához,
és ellenőrizze meg az APN
beállításokat.
Írja be a helyes címet. Az
alapértelmezett IP-cím a következő:
http://192.168.254.1.
Csak egy hálózati adaptert
használjon a számítógépében.
Ne használjon proxykiszolgálót.

MEGJEGYZÉS:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a készülék alján körülbelül 3
másodpercig a készülék gyári beállításainak visszaállításához.

További segítség kérése
Az alábbi módokon kérhet további segítséget:
• Küldjön egy e-mailt a mobile@zte.com.cn címre
• Keresse fel a https://www.ztedevices.com oldalt
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Figyelmeztetések és megjegyzések
Rádiófrekvenciás interferencia

Az interferenciára vonatkozó általános nyilatkozat
Egyes elektronikus eszközök érzékenyek lehetnek az elektromágneses
interferenciára. Az elektromágneses interferencia elkerülése érdekében helyezze
távol a készüléket a TV-től, rádiótól és más elektronikus berendezésektől.

Orvosi műszer
•
•
•

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy
egyéb egészségügyi intézményben előírás. Az ilyen előírás az érzékeny orvosi
műszerek és a mobiltelefon közötti esetleges interferenciát hivatott megelőzni.
A készüléket különös gonddal kell használni gyógyászati segédeszközök,
például szívritmusszabályzó és hallókészülék közelében.
Kérdezze meg orvosát vagy a gyógyászati segédeszköz gyártóját, hogy a
készülék megzavarhatja-e a gyógyászati segédeszköz működését.

Robbanásveszélyes környezetek
•

•

•

Ne használja az eszközt veszélyes környezetben, például benzinkutaknál vagy
vegyianyag-gyárakban, ahol robbanásveszélyes gázokat vagy termékeket
dolgoznak fel. Robbanásveszélyes helyeken tartson be minden kihelyezett
jelzést, amelyek a vezeték nélküli eszközök kikapcsolására utasítanak.
A robbanásveszélyes légkörű területek közé tartoznak az üzemanyagtöltő
helyek, a hajók fedélzete alatti részek, az üzemanyag- vagy vegyszerátrakó,
illetve -tároló létesítmények, valamint azok a területek, ahol a levegő vegyi
anyagokat vagy részecskéket, például gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
Ne tárolja és ne szállítsa a készüléket gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy
robbanóanyagokat tartalmazó tartályokban.
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A készülék kezelése
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tartson legalább 20 centiméteres távolságot a készüléktől.
Az áramkör meghibásodásának elkerülése érdekében ne használja a
készüléket poros, nedves vagy szennyezett környezetben, illetve mágneses
mező közelében.
Az eszköz kábelének csatlakoztatása vagy leválasztása előtt ne használja
tovább az eszközt, és húzza ki a hálózati adaptert. A művelet során tartsa
szárazon a kezét.
Amikor elhelyezi a készüléket, tartsa távol az erős mágneses vagy elektromos
mezőkkel rendelkező elektromos készülékektől, például mikrohullámú sütőktől
és hűtőszekrényektől.
A készüléket és tartozékait nem érheti folyadék, nedvesség vagy sűrű pára.
Tartsa ezeket jól szellőző és hűvös környezetben, közvetlen napfénytől védve.
Tartsa távol a készüléket vagy tartozékait a hőforrásoktól és tűztől. A magas
hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát.
Ne csomagolja be, zárja le vagy takarja le az eszközt törölközővel vagy más
tárgyakkal. Annak érdekében, hogy elkerülje az eszköz rossz hőelvezetés
miatti károsodását, ne használja az eszközt zárt környezetben, például
dobozban.
Mindig védje az eszközt és annak tartozékait a folyadékokkal és a
nedvességgel való érintkezéstől. Ne merítse folyadékba az eszközt.
Normál használat közben az eszköz felmelegedhet. Ha a készülék
hőmérséklete túl magas, ne érintse meg.
Ne nyúljon az antennához, ha nem feltétlenül szükséges.
A készüléket és tartozékait nem szabad leejteni, dobálni vagy meghajlítani.
A készüléket és tartozékait nem szabad lefesteni.
Ne engedjen gyermekeket játszani az eszközzel és a hálózati adapterrel.
Károsodás vagy robbanás következhet be.
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Kisgyermekek
•
•

A készüléket és tartozékait kisgyermekektől távol kell tartani, azzal gyerekek
nem játszhatnak. A készülékkel árthatnak maguknak vagy másoknak, illetve
véletlenül tönkretehetik azt.
A készülék apró alkatrészei és éles sarkai miatt jelent veszélyforrást, amelyek
sérülést okozhatnak, illetve leválva fulladásveszélyt jelenthetnek.

Tartozékok
•
•

Kizárólag eredeti, vagy a ZTE által jóváhagyott tartozékokat használjon.
A jóvá nem hagyott tartozékok befolyásolhatják az eszköz teljesítményét,
károsíthatják az eszközt, vagy veszélybe sodorhatják Önt.
Más típusú tartozékok használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó
jótállást, megsértheti a helyi előírásokat és jogszabályokat, és balesetet
okozhat. Jóváhagyott tartozékok beszerzéséhez forduljon a hivatalos
márkaszervizhez.

Elektromos biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•

Az elektromos hálózatra csatlakozó berendezések esetén az elektromos
aljzatnak a berendezés közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
A hálózati csatlakozó a tápellátás leválasztására szolgál.
Amikor a készülék nincs használatban, kérjük, húzza ki a hálózati adaptert a
konnektorból és a készülékből.
Ne ejtse le és ne ütögesse a hálózati adaptert. Ha megsérült, kérjük, vegye fel
a kapcsolatot a hivatalos márkaszervizzel.
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy a tápkábel megsérült, azonnal hagyja abba
a használatát. A további használat áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne érintse meg nedves kézzel a tápkábelt, és ne húzza meg a tápkábelt a
tápegység leválasztásához.
A zárlat, meghibásodás vagy áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg
nedves kézzel a készüléket vagy a hálózati adaptert.
Ha a hálózati adapter esőnek, folyadéknak vagy erős nedvességnek lett kitéve,
ne használja tovább, és forduljon a hivatalos márkaszervizhez ellenőrzés
céljából.
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Tisztítás és karbantartás
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Az ajánlott üzemi hőmérséklet -40 °C és +55 °C között, a tárolási hőmérséklet
pedig -40 °C és +70 °C között van. A páratartalom tartománya 5% ~ 95%.
Tárolás, szállítás és használat közben tartsa szárazon, és kerülje az erős
ütközéseket más tárgyakkal.
Tartsa szárazon az eszközt és tartozékait. Ne használjon külső fűtőeszközöket,
például mikrohullámú sütőt vagy hajszárítót a szárításukhoz.
Ne helyezze a készüléket és tartozékait olyan helyre, ahol a hőmérséklet
túl magas vagy túl alacsony. Ellenkező esetben az eszköz meghibásodhat,
meggyulladhat vagy felrobbanhat.
Óvja az erős ütésektől a készüléket és tartozékait. Ellenkező esetben az
eszköz meghibásodhat, meggyulladhat vagy felrobbanhat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki, és távolítsa el az
összes csatlakoztatott kábelt.
Ha bármilyen rendellenes jelenség (pl. füst, szokatlan hang vagy furcsa szag)
jelentkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a hálózati
adaptert, húzza ki a készülékhez csatlakoztatott összes kábelt, és forduljon a
márkaszervizhez.
Ne lépjen rá, ne húzza és ne hajlítsa meg túlzottan az eszköz kábeleit.
Ellenkező esetben a kábelek megsérülhetnek, és a készülék meghibásodhat.
Tisztítás és karbantartás előtt állítsa le a készülék használatát, zárja be az
összes alkalmazást, és válassza le az összes csatlakoztatott kábelt.
Használjon antisztatikus rongyot az eszköz és tartozékai tisztításához.
Ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy aeroszolokat a
tisztításhoz. Tisztítás előtt áramtalanítsa az eszközt.
Ne próbálkozzon a készülék, illetve a tartozékai szétszerelésével. A
jogosulatlan szétszerelés vagy módosítás érvényteleníti a jótállást.
A készüléket és tartozékait csak képzett szakember javíthatja. Ha a készüléket
(vagy tartozékait) vízbe merítették, kilyukadt, vagy súlyos esésnek volt kitéve,
ne használja addig, amíg a hivatalos márkaszervizben át nem vizsgáltatta.

Környezetvédelem
•
•

Az eszközt és tartozékait ne dobja ki háztartási hulladékként.
Kérjük, tartsa be a készülék és tartozékainak ártalmatlanítására vonatkozó
helyi jogszabályokat és előírásokat.
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Korlátozott szavatosság

A szavatosság nem érvényes a termékben a következő okokból bekövetkezett
károkra:
i.	Észszerű mértékű kopás.
ii.	Ha a végfelhasználó nem követi a ZTE beszerelésre, működtetésre és
karbantartásra vonatkozó utasításait.
iii.	Ha a végfelhasználó nem megfelelően vagy gondatlanul kezeli, használja,
nem megfelelően szereli be, szétszereli, helytelenül tárolja, szervizelteti vagy
működteti a terméket.
iv.	Ha a terméken nem a ZTE, illetve nem a ZTE által jóváhagyott személy végez
javításokat.
v.	A ZTE által nem befolyásolható események: az elektromos hálózat
meghibásodása, váratlan túlfeszültség, tűz, árvíz, balesetek és külső felek által
okozott problémák.
vi.	Külső felek által gyártott termékek használata, illetve ilyen termékekkel való
együttes használat, amennyiben a problémát az együttes használat okozta.
vii.	A termék rendeltetésszerű használatának körén kívül eső okok.
A fenti körülmények fennállása esetén a végfelhasználó nem jogosult visszautasítani
vagy visszaküldeni a terméket, illetve visszatérítést igényelni a ZTE vállalattól.
Ez a szavatosság a végfelhasználó egyetlen jogorvoslati módszere, és a
ZTE kizárólag ezt a mértékű felelősséget vállalja a hibás vagy nem megfelelő
termékekre vonatkozóan, és semmilyen más típusú, kifejezett, vélelmezett vagy
törvényen alapuló (ideértve többek között a forgalomképességre, illetve az adott
rendeltetési célra való alkalmasságra vonatkozó) szavatosságot nem biztosít,
kivéve, ha arról kötelező törvényi előírások másként nem rendelkeznek.

A felelősség korlátozása

A ZTE nem vonható felelősségre a termék használatából eredő, illetve azzal
kapcsolatban felmerülő bevételkiesésért, illetve közvetett, speciális, járulékos
és következményes károkért, akkor sem, ha a ZTE vállalatot tájékoztatták az
ilyen típusú károk (többek között bevételkiesés, üzletmenet megszakadása,
tőkeveszteség, csereként használandó létesítmények vagy termékek költsége,
állásidő költsége) lehetségességéről, illetve, ha a ZTE tudott ezekről a károkról,
vagy tudnia kellett volna róluk.
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Rádiófrekvenciás terhelés

Ez a készülék megfelel a nem szabályozott környezetekre vonatkozó CEsugárzásterhelési határértékeknek. A készüléket úgy kell telepíteni, hogy a
sugárzást kibocsátó eszköz és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolság
legyen.

Műszaki adatok

Ez a rádiófrekvenciás készülék a következő frekvenciasávokon és maximális
rádiófrekvenciás teljesítményekkel üzemel.
MEGJEGYZÉS:
A ZTE összes terméke megfelel az Európai Unió által előírt teljesítményhatárértékeknek. A támogatott frekvenciasávok terméktípusonként változnak.
WCDMA BAND 1/2/4/5/8: 23 dBm
FDD LTE BAND 1/2/3/4/7/25/30/32/66: 23 dBm
FDD LTE BAND 5/8/12/17/20/26/28: 23,5 dBm
TDD LTE BAND 34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm
5G NR(PC3) n1/3/7/8/20/28/38/40/77: 23,5 dBm
5G NR(PC3) n41/78/79: 23,5 dBm
5G NR(PC2) n1/3/7/8/20/28/38/40/77: 25.5 dBm
5G NR(PC2) n41/78/79: 25.5 dBm
Bluetooth LE: 5 dBm

CE-figyelmeztetés (Megfelelő használat)

Ahogy azt a jelen útmutató is leírja, az eszközt csak a megfelelő helyen szabad
használni. Ha lehetséges, ne érintse meg az eszköz antennája körüli részt.
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A régi készülék ártalmatlanítása
1. Ha áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólumot lát egy
terméken, akkor az adott termék az Európai Unió 2012/19/EU
irányelvének hatálya alá tartozik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági
hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni a kormány vagy az
önkormányzatok által kijelölt gyűjtőlétesítményekben.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni
az esetlegesen az egészségre vagy környezetre ártalmas
hatásokat.
A termék WEEE-irányelv szerinti újrahasznosításával kapcsolatos további
tájékoztatásért küldjön e-mailt a következő címre: weee@zte.com.cn

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A ZTE Corporation ezennel nyilatkozik arról, hogy a ZTE MC7010 rádiófrekvenciás
típusú készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő webhelyen olvashatja
el: https://certification.ztedevices.com

A 2009/125/EK irányelvnek való megfelelés

A termék megfelel a 2009/125/EK irányelv követelményeinek, illetve megfelel a
Bizottság 1275/2008/EK és a 801/2013/EU rendeletének. További információért
látogasson el a https://certification.ztedevices.com weboldalra.
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