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Úvod
USB modem ZTE je multirežimový USB modem pracující v sítích LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM. 
Díky USB rozhraní umožňujícímu připojení k laptopu nebo stolnímu PC integruje funkčnost modemu 
a mobilního telefonu (SMS) a dokonale kombinuje mobilní komunikaci s internetem. Podporuje datové 
a SMS služby prostřednictvím mobilní telefonní sítě a umožňuje vám tak komunikovat kdykoli a kdekoli.

Technické údaje
Následující tabulka uvádí technické údaje přístroje.

Typ rozhraní USB 2.0 HIGH SPEED
Podporované systémy Většina typů notebooků i stolních počítačů.

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

Funkce Služby SMS a datové, správa aplikací apod.
Síťové standardy LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM
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Přenosová rychlost (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
Skladování: -40 °C ~ +80 °C
Provoz: -10 °C ~ +45 °C

Rozměry 87,3 × 29,5 × 14 mm
Kompatibilita microSD Podpora karet microSD až do 32 GB

Poznámky:
microSD  je ochrannou známkou SD Card Association.

Poznáváme přístroj
Následující obrázek poskytuje pohled na MF821D. Slouží pouze pro informaci. Vzhled skutečného 
výrobku se může lišit.
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1. Zásuvka USB
2. Přední kryt
3. Indikátor
4. Slot pro kartu microSD
5. Slot pro kartu (U)SIM

Instalace hardwaru
1. Vložte prst do spodní štěrbiny v krytu a nadzvednutím sejměte přední kryt.j

Poznámky: Kryt nesnímejte hrubě, hrozí jeho poškození.
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2. Do slotu pro kartu vložte SIM/USIM kartu.
Kartu SIM/USIM vložte kovovými kontakty dolů do slotu podle obrázku a zatlačte ji 
tak daleko, jak to je možné.

3. Do slotu microSD vložte microSD kartu.
Položte přední kryt modemu naplocho na modem. Přední kryt nastavte proti 
zámkům na těle modemu a zatlačte jej proti tělu, až zaskočí.

4. Položte přední kryt modemu naplocho na modem. Přední kryt nastavte proti zámkům na těle modemu 
a zatlačte jej proti tělu, až zaskočí.
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5. Připojte modem k notebooku nebo stolnímu počítači.
• Vyklopte USB konektor a připojte modem opatrně do USB portu počítače.
• USB konektor zapojte do USB portu počítače a ujistěte se, že je řádně zasunut.
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Návod pro instalaci a konfi guraci ZTE MF821D
1. Vložte modem s USIM kartou do USB portu 

počítače a pokračujte dle instrukcí (v případě, 
že se instalace nespustí automaticky, 
2x klepněte ve správci disků „Tento počítač“ 
na novou CD-ROM jednotku s názvem 
ZTEMODEM).

2. Zvolte jazyk instalace a klepněte na „OK“.

3. Klepnutím na „Next“ zahájíte instalaci.
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4. Klepnutím na „Next“ potvrďte výchozí umístění 
instalace.

5. Pro dokončení instalace klepněte na „Finish“. 
Následně dojde k automatické instalaci 
ovladačů a spuštění aplikace.
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6. Pokud máte vloženu USIM kartu s aktivní 
ochranou kódem PIN, zadejte jej a klepněte 
na „OK“.

7. Klepněte na „Menu“.
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8. Klepněte na „Setting“ – „Manage Confi g“. 9. Klepněte na „New“.
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10. Nakonfi gurujte připojení tak, jak je uvedeno na 
obrázku níže a uložte klepnutím na „Save“.

11. Potvrďte klepnutím na „OK“.
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12. Klepněte na „Back“. 13. Z rozbalovacího seznamu vyberte nově 
vytvořený profi l a uložte klepnutím na „Apply“.
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14. Potvrďte klepnutím na „OK“. 15. Klepnutím na „Back“ zavřete konfi gurační 
rozhraní.
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16. Klepnutím na „Connect“ se můžete připojit.



16

Varování a poznámky
Všeobecné
• Některá elektronická zařízení jsou citlivá na elektromagnetická pole vytvářená modemem, např. 

elektronické systémy v automobilech. Pokud je to nutné, poraďte se před použitím modemu 
s výrobcem zařízení.

• Používání počítače a modemu může rušit činnost lékařských přístrojů a pomůcek, jako jsou 
naslouchadla a kardiostimulátory. Zapnuté přístroje udržujte vždy nejméně 20 cm od těchto lékařských 
zařízení. Pokud je to nutné, modem vypněte. Před použitím modemu se obraťte na svého lékaře nebo 
výrobce lékařského přístroje.

• Věnujte pozornost výstrahám a omezením provozu modemu na místech, jako jsou ropné rafi nérie 
nebo chemické továrny, kde jsou zpracovávány výbušné plyny nebo produkty. Pokud je to nutné, 
modem vypněte.

• Používání elektronických vysílacích zařízení je zakázáno v letadlech, na čerpacích stanicích 
a v nemocnicích. Dodržujte prosím veškeré výstražné symboly a upozornění a vypněte modem, 
kdykoli jste k tomu vyzváni.

• Nedotýkejte se antény modemu. Má to vliv na výkon modemu.
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• USB modem uložte mimo dosah dětí. Použití modemu jako hračky může vést ke zranění.
• Nedotýkejte se vodivých částí modemu v činnosti, může dojít k popálení.
Používání USB modemu
• Používejte výhradně originální příslušenství dodávané nebo doporučené výrobcem. Použití 

neautorizovaného příslušenství může ovlivnit výkon modemu a vést k porušení místních předpisů pro 
provoz telekomunikačních zařízení.

• Vyvarujte se používání USB modemu v blízkosti nebo uvnitř kovových konstrukcí a staveb nebo 
zařízení, která mohou vyzařovat elektromagnetické vlny. Může dojít k ovlivnění příjmu.

• Modem není vodotěsný. Udržujte jej v suchu a skladujte na suchém chladném místě.
• Výrobek nepoužívejte bezprostředně po náhlých změnách teploty. V takových případech dojde ke 

sražení vlhkosti vně i uvnitř modemu, vyčkejte jeho vysušení.
• S výrobkem zacházejte opatrně. Nevystavujte jej nárazům ani jinému násilí. Může dojít k jeho 

poškození.
• Nerozebírejte přístroj a nedovolte to nikomu nekvalifi kovanému, opravy svěřte autorizovanému 

servisu.
• Rozsah pracovních teplot je -10 °C ~ +60 °C při relativní vlhkosti 5 % ~ 95 %.
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Omezená záruka
• Tato záruka se nevztahuje na následující závady a chyby výrobku, způsobené:

i. Normálním opotřebením.
ii. V důsledku neuposlechnutí pokynů a předepsaných postupů ZTE k instalaci, použití a údržbě.
iii. V důsledku nesprávného používání, přetížení, zneužití, nedbalosti nebo nesprávné instalace, 

rozebírání, skladování, oprav nebo nesprávného používání výrobku.
iv. V případě, že nejsou opravy a úpravy prováděny ZTE nebo jeho certifi kovaným partnerem.
v. V důsledku výpadků napájení, přepětí, požáru, záplav, nehod, akcí třetích stran či jiných událostí 

mimo vliv ZTE.
vi. V důsledku použití výrobku třetí strany nebo ve spolupráci s takovým výrobkem, pokud je závada 

způsobena takovou spoluprací.
vii. Důsledky všech ostatních případů mimo rozsah normálního použití výrobku.

Uživatel nemá v uvedených případech žádné právo na vrácení výrobku ani proplacení jeho ceny či 
uhrazení případných škod ze strany ZTE.
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• Tato záruka je jediným možným způsobem kompenzace zákazníkovi a výhradní zodpovědností ZTE 
za vadné a nevyhovující výrobky a nahrazuje všechny záruky, vyjádřené, implicitní i zákonné, včetně 
a bez omezení na implicitní záruku prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel, pokud není podle platných 
zákonů určeno jinak.

Omezení odpovědnosti
ZTE neodpovídá za žádné ztráty a škody vzniklé při používání tohoto výrobku nebo v souvislosti s ním, 
ať se jedná o ušlý zisk, přímé, nepřímé, následné, náhodné či následné škody bez ohledu na to, že ZTE 
vědělo, bylo upozorněno nebo mohlo vědět o možnosti vzniku takových škod, včetně a bez omezení na 
obchodní ztráty, přerušení činnosti, kapitálové škody, náklady na náhradní prostory a zařízení ani ztrátu 
času.

Získání pomoci
Pomoc a podporu můžete získat:
• Klepnutím na Help v programu.
• Odesláním E-mailové zprávy na mobile@zte.com.cn
• Na stránkách http://www.zte.com.cn
• Na čísle technické podpory: +86–755–26779999
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