
Stručná příručka

Čeština - CJB1930ALAAA

H850



CZ-1
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Tento produkt splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0 W/kg.

Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v odpovídající části této uživatelské příručky.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte 
schválené příslušenství (například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od těla, 
čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte 
si, prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.

Bezpečnost a používání 
Doporučujeme vám, abyste si před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli tuto kapitolu. Společnost TCT 
Mobile Limited nenese žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného 
používání zařízení nebo jeho používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

Zařízení nezapínejte, jestliže je jeho použití zakázáno nebo může způsobit rušení nebo ohrožení.

Řiďte se pravidly a předpisy v nemocnicích a lékařských zařízeních. Zařízení vypněte v blízkosti 
lékařských přístrojů.
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Zařízení vypněte v letadle. Zařízení může způsobit rušení řídicích signálů letadla.

Zařízení vypněte v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Zařízení může ovlivnit fungování 
těchto zařízení.

Nepokoušejte se zařízení ani jeho příslušenství rozebírat. Zařízení smí servisovat nebo opravovat jen 
kvalifikované osoby.

Zařízení ani jeho příslušenství neukládejte do nádob se silným elektromagnetickým polem.

Do blízkosti zařízení neumísťujte magnetická paměťová média. Záření vysílané zařízením může smazat 
data, která jsou na nich uložená.

Zařízení nedávejte na místo s vysokou teplotou ani na místo s hořlavým palivem, jako je například 
čerpací stanice.

Zařízení a jeho příslušenství používejte a uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby děti mohly 
toto zařízení používat bez dozoru.
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Používejte jen schválené nabíječky.

Při použití zařízení se řiďte příslušnými zákony a předpisy. Při použití zařízení dodržujte zákony a 
práva na ochranu soukromí ostatních osob.

Doporučujeme zařízení používat výhradně při teplotě mezi -20 °C a 55 °C a s vlhkostí v rozsahu od 10 % do 80%.

1. Přehled

1.1 Obsah balení
• H850
• Nabíječka
• Stručná příručka

Poznámka: V závislosti na vaší oblasti a trhu se může zakoupený produkt lišit.

1.2 Seznámení se zařízením
Možnosti zařízení:
• Poskytuje internetový přístup pro zařízení a počítače přes rozhraní Wi-Fi.
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• Připojuje se k telefonům za účelem využití hlasových služeb.
• Používá se k ukládání a sdílení souborů pomocí paměťových zařízení USB.
• Rozšiřuje pokrytí sítě LAN společně s rozbočovači a přepínači.

Základní informace o zařízení:

Číslo Popis    

① Kontrolky LED

② Napájecí konektor

③ Rozhraní USB

④ Tlačítko Reset

⑤ Tlačítko WPS

⑥ Port sítě LAN

⑦ Port TEL

⑧ Zásuvka modulu

⑨ Rozhraní externí antény

⑩ Rozhraní magnetického připojení (volitelné)

③

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

②

④

①

⑩
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Dvě tlačítka zařízení používejte následovně:

Tlačítko Popis

① WPS Stisknutím zapnete funkci WPS.

② Reset Stisknutím na 5 sekund obnovíte tovární výchozí nastavení.

Níže je popis kontrolek LED zařízení, které se nachází na čelním panelu (shora dolů):

Kontrolka Popis

① Napájení • Svítí zeleně (napájení je zapnuté)
• Nesvítí (napájení je vypnuté)

② Síla signálu • Nesvítí (žádný signál)
• Svítí červeně (slabý signál)
• Svítí zeleně (dobrý signál)
• Svítí modře (vynikající signál)
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Kontrolka Popis

③ Typ sítě • Nesvítí (žádná služba)
• Červeně (registrováno v síti 2G)*
• Zeleně (registrováno v síti 3G/HSPA)*
• Modře (registrováno v síti LTE)*
• * Svítí bez přerušení: Zařízení je registrováno, ale bez datového spojení
• * Bliká: Zařízení je registrováno a je navázáno datové spojení

④ SMS • Bliká zeleně (existují nepřečtené zprávy SMS)
• Nesvítí (všechny zprávy SMS jsou přečtené)

⑤ WPS • Svítí zeleně (spojení bylo navázáno)
• Bliká zeleně (probíhá komunikace)
• Nesvítí (nepoužívá se)

⑥ Síť WLAN • Zeleně (2,4GHz síť WLAN je zapnutá)
• Modře (5GHz síť WLAN je zapnutá)
• Nesvítí (síť WLAN je vypnutá)
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Poznámka:
• Překážky, jako například betonové nebo dřevěné stěny, mohou ovlivnit šíření síťového signálu. K instalaci 

zařízení doporučujeme použít otevřený prostor. 
• Zařízení uchovávejte mimo dosah zařízení, která generují silné magnetické nebo elektrické pole, například 

mikrovlnné trouby, mrazničky a satelitní přijímače.

1.3 Jak zařízení spustit
Krok 1: Vložte kartu SIM do modulu a řiďte se podle indikace na modulu.
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Krok 2: Sejměte kryt modulu na zadní straně zařízení, nainstalujte modul do zařízení a vraťte kryt na místo.

Krok 3: Připojte nabíječku k zařízení a zapněte napájení. Nyní můžete zařízení začít používat.

1.4 Připojení v režimu Wi-Fi
Výchozí SSID a klíč Wi-Fi naleznete na nálepce na spodní straně zařízení.

Krok 1: Ve správci připojení Wi-Fi v zařízení s podporou rozhraní Wi-Fi vyberte síťový název (SSID).
• V počítači se systémem Windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bezdrátové připojení k síti na 

hlavním panelu a vyberte možnost Zobrazit dostupné sítě. Ze seznamu dostupných sítí vyberte SSID.
• V počítači Mac: Vyberte možnosti Předvolby systému -> Síť -> AirPort. Klikněte na možnost „Upřesnit“ a ze 

seznamu dostupných sítí vyberte příslušný název SSID.
• V zařízení iOS: Nastavení -> Wi-Fi. V dostupných sítích vyberte požadované SSID.
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• V zařízení Android: Nastavení -> Nastavení bezdrátového připojení -> Nastavení Wi-Fi. V dostupných sítích 
vyberte požadované SSID.

Krok 2: Po zobrazení výzvy k zadání bezpečnostního kódu zadejte kód připojení Wi-Fi. Výchoz klíč najdete na 
štítku produktu.

2. Rychlé nastavení
Webový konfigurační nástroj společně s prohlížečem lze použít k počáteční instalaci zařízení, konfiguraci parametrů 
a ke správě funkcí.

Připojte zařízení pomocí rozhraní Wi-Fi nebo ethernetového kabelu, spusťte prohlížeč a zadejte adresu 
http://192.168.1.1. Otevře se přihlašovací stránka.

Výchozí přihlašovací jméno a heslo: admin. 

Přihlaste se a klikněte na možnosti Domů > Průvodce nastavením a upravte základní nastavení.

Podrobné informace o funkcích a konfiguraci zařízení najdete v online nápovědě na stránce pro webovou správu 
zařízení.

Poznámka:
• Za bouřky a deštivého počasí zařízení vypněte a odpojte.
• Při použití zařízení můžete zlepšit příjem signálu změnou jeho umístění nebo orientace.
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• Použijte standardní nebo schválenou externí anténu, jinak by mohlo dojít k selhání.
• Používejte jen napájecí adaptéry, které jsou se zařízením kompatibilní a dodané určeným výrobcem. Použití 

nekompatibilního napájecího adaptéru nebo adaptéru od neznámého výrobce může vést k selhání, poškození 
nebo i vznícení zařízení. Takový způsob použití zruší platnost veškerých záruk na produkt, ať už výslovných, či 
předpokládaných.

3. Certifikace

Soulad se směrnicí WEEE

Modem USB je kompatibilní se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2002/96/ES o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (směrnice WEEE).

Soulad se směrnicí RoHs

Modem USB je kompatibilní s požadavky na omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních podle směrnice 2002/95/ES (směrnice RoHs).

Rádiové vlny 

Před uvedením jakéhokoli modelu modemu na trh je vyžadován důkaz jeho souladu s mezinárodními normami 
(ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 1999/5/ES (R&TTE). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jakékoli jiné 
osoby je nezbytným požadavkem těchto norem a této směrnice.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.
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Zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým vlnám 
(elektromagnetická pole rádiových frekvencí) doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly 
vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění 
bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Směrnice pro vystavení rádiovým vlnám používají měřicí jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific 
Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg. 

Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou 
úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP pro tento 
model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.

Hodnota SAR při nošení u těla LTE 2 600 MHz (pásmo 7) 1,523

Během používání tohoto zařízení jsou skutečné hodnoty SAR obvykle mnohem nižší než výše uvedené hodnoty. Je 
tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto 
mobilního zařízení automaticky snižuje, když není pro volání potřebný plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon 
zařízení, tím nižší je hodnota SAR.

Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 5 mm. Ke splnění 
pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do 
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této vzdálenosti od těla.  Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval 
žádný kov a aby zajišťoval umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla. 

Světová zdravotní organizace ve svém prohlášení uvádí, že současné vědecké poznatky nevyvolávají potřebu 
žádných speciálních opatření při používání mobilních zařízení. Podle jejího doporučení můžete snadno snížit 
expozici omezením používání zařízení nebo udržením zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla.

Doplňující informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou dostupné na webových stránkách: 
http://www.who.int/peh-emf

Toto zařízení je vybaveno vestavěnou anténou. Pro optimální provoz byste se jí neměli dotýkat nebo ji poškozovat.

Další informace najdete na webových stránkách www.alcatelonetouch.com

Toto zařízení je kompatibilní se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Celá 
kopie Prohlášení o shodě pro váš telefon je dostupná na našich webových stránkách:  www.alcatelonetouch.com

Obecné informace

Číslo horké linky: Najdete je na letáku o službách nebo navštivte 

naše webové stránky: www.alcatelonetouch.com

Adresa: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.



Alcatel je ochranná známka 
společnosti Alcatel-Lucent a je 

používána společností TCT Mobile 
Limited na základě licence.

Všechna práva vyhrazena  
© 2013-2014 TCT Mobile Limited.
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This product meets applicable national SAR limits of 2.0W/kg.

The specific maximum SAR values can be found in the section of this user guide.

When carrying the product or using it while worn on your body, either use an 
approved accessory such as a holster or otherwise maintain a distance of 5 mm 
from the body to ensure compliance with RF exposure requirements. Note that the 
product may be transmitting even if you are not making a phone call.

Safety and use 
We recommend that you read this chapter carefully before using this device. TCT Mobile Limited disclaims any 
liability for damage, which may result as a consequence of improper use of this device or of use contrary to the 
instructions contained herein.

Do not switch on your device when the device is prohibited or when the device use may cause 
interference or danger.

Follow the rules or regulations in hospitals and health care facilities. Switch off your device near 
medical apparatus.
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Switch off your device in an aircraft. The device may cause interference to control signals of the 
aircraft.

Switch off your device near high-precision electronic devices. The device may affect the performance 
of these devices.

Do not attempt to disassemble your device or its accessories. Only qualified personnel are allowed 
to service or repair the device.

Do not place your device or its accessories in containers with strong electromagnetic field.

Do not place magnetic storage media near your device. Radiation from the device may erase the 
information stored on them.

Do not put your device in a high-temperature place or use it in a place with flammable gas such as 
a gas station.

Keep your device and its accessories away from children. Do not allow children to use your device 
without guidance.
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Use approved chargers only

Observe the laws or regulations on device use. Respect others’ privacy and legal rights when using 
your device.

It is recommended that the equipment only be used in an environment where the temperature is between -20°C 
and 55°C and humidity is between 10% to 80%.

1. Overview

1.1 What’s in your package
•	 H850
•	 Charger
•	 Quick Start Guide

Note: Depending on your region and market, the product you have purchased may vary.

1.2 Getting to Know Your Device

The Device can:
•	 Provide Internet access for Wi-Fi devices and computers.
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•	 Connect to telephones for voice services.
•	 Be used to save and share files in USB storage devices.
•	 Expand LAN coverage together with hubs and switches.

Device overview:

Number Description   

① LED Indicators

② Power Jack

③ USB Interface

④ Reset Button

⑤ WPS Button

⑥ LAN Port

⑦ TEL Port

⑧ Module Slot

⑨ External Antenna Interface

⑩ Magnet PIN Interface (Optional)

③

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

②

④

①

⑩
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Use the device’s 2 buttons as following:

Button Description

① WPS Press to turn on WPS

② Reset Press 5s to reset the device to factory default settings

Check the device’s LED indicators in the front panel (from top to bottom) follow below description:

LED Description

① Power •	 Green On (Power on)
•	 Off (Power off)

② Signal Strength •	 Off (No signal)
•	 Red On (Weak signal)
•	 Green On (Good signal)
•	 Blue On (Excellent signal)
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LED Description

③ Network Type •	 Off (No service)
•	 Red (Registered to 2G) *
•	 Green (Registered to 3G/HSPA) *
•	 Blue (Registered to LTE) *
•	 * Constantly On: Registered but data disconnected
•	 * Flashing: Registered and data connected

④ SMS •	 Green Flashing (Have unread SMS)
•	 Off (All SMS read)

⑤ WPS •	 Green On (Connect Succeed)
•	 Green Flashing (In progress)
•	 Off (Not in use)

⑥ WLAN •	 Green (2.4GHz WLAN on)
•	 Blue (5GHz WLAN on)
•	 Off (WLAN off)
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Note:
•	 Obstacles such as concrete and wooden walls will affect the transmission of the network signal. It is 

recommended that when you install device you choose an open space. 
•	 Keep the device away from equipment that generates strong magnetic and electric fields, for instance 

microwaves, refrigerators, and satellite receivers.

1.3 How to start your device

Step 1: Insert your SIM card into module follow the indication on the module.
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Step 2: Remove module cover in the back of the device, install module into the device and put back the cover.

Step 3: Connect charger with the device and power on. Then you can start to use it.

1.4 Connect in Wi-Fi mode

Default SSID and Wi-Fi key can be found in the sticker which located in the bottom of the device.

Step 1: Use the Wi-Fi manager on the Wi-Fi embedded device to select network name (SSID).
•	 From a Windows PC: Right-click Wireless network connections on the task bar, and select View Available 

Networks. Choose SSID from the list of available networks.
•	 From a Mac computer: Select System Preferences -> Network->Airport. Click “Advanced” to choose SSID 

from the list of available networks.
•	 From an iOS device: Settings->Wi-Fi. Choose SSID from the available Networks.
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•	 From an Android device: Settings->Wireless controls->Wi-Fi settings. Choose SSID from the available 
Networks.

Step 2: Enter the Wi-Fi key when prompted for a security key. Default key can be found in product label.

2. Quick Setup
The web-based configuration utility can be used for initial device installation, parameter configuration, and function 
management through the browser.

Connect your device via Wi-Fi or Ethernet cable, open your browser, and input the address http://192.168.1.1 
to access the login page.

Default login user name and password: admin. 

Login and click “Home” -- "Setup Wizard" to configure the basic settings.

For detailed information about the functions and configurations of the device, refer to the online help on the web 
management page that comes with the device.

Note:
•	 During thunderstorms and rainy weather, turn off and disconnect the device.
•	 When the device is in use, you can alter its position or orientation to improve signal reception.
•	 Use a standard or authorized external antenna to avoid malfunctions.
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•	 Only use power adapters compatible with the device and provided by a designated manufacturer. Use of an 
incompatible power adapter or one from an unknown manufacturer may cause the device to malfunction, 
fail, or could even cause a fire. Such use voids all warranties, whether expressed or implied, on the product.

3. Certification

WEEE Approval

The USB-Modem is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Waste 
Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE Directive).

RoHs Approval

The USB-Modem is in compliance with the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment Directive 2002/95/EC (RoHs Directive).

Radio Waves 

Proof of compliance with international standards (ICNIRP) or with European Directive 1999/5/EC (R&TTE) is 
required of all modem models before they can be put on the market. The protection of the health and safety for 
the user and any other person is an essential requirement of these standards or this directive.

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
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This device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves 
(radio frequency electromagnetic fields) recommended by international guidelines. The guidelines were developed 
by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to assure the 
safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. 
The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. 

Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified 
power level in all tested frequency bands. The highest SAR values under the ICNIRP guidelines for this device 
model are:

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded.

Body-worn SAR LTE 2600MHz(Band 7) 1.523

During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated above. This is because, for 
purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your mobile 
device is automatically decreased when full power is not needed for the call. The lower the power output of the 
device, the lower its SAR value.

Body-worn SAR testing has been carried out at a separation distance of 5mm. To meet RF exposure guidelines 
during body-worn operation, the device should be positioned at least this distance away from the body.  If you are 
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not using an approved accessory ensure that whatever product is used is free of any metal and that it positions the 
phone the indicated distance away from the body. 

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any 
special precautions for the use of mobile devices. They recommend that if you are interested in further reducing 
your exposure then you can easily do so by limiting your usage or keep the device away from the head and body.

Additional information about electromagnetic fields and public health are available on the following site:  
http://www.who.int/peh-emf

This device is equipped with a built-in antenna. For optimal operation, you should avoid touching it or degrading it.

For more information you can go to www.alcatelonetouch.com

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.  
The entire copy of the Declaration of Conformity for your telephone can be obtained through our Website:   
www.alcatelonetouch.com

General Information

Hotline Number: find in service leaflet or go to 

Our website: www.alcatelonetouch.com

Address: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
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