Maršruto parinktuvo trumpasis
vadovas

Šis gaminys atitinka nacionalines gaires dėl SAR apribojimo (2,0
W/kg).
Tikslūs maksimalūs SAR rodikliai pateikti šio naudotojo vadovo
„Radijo bangos“ sk.
Nešdamiesi gaminį arba nešiodami jį ant kūno, naudokite
patvirtintą priedą, pvz., dėklą, arba kitu būdu užtikrinkite, kad
gaminys būtų 5 mm atstumu nuo kūno, kad nepažeistumėte
reikalavimų dėl radijo bangų poveikio.
Nepamirškite, kad prietaisas gali skleisti radijo bangas net, jei tuo
metu nenaršote internete.

Atsargumo priemonės
Atidžiai perskaitykite informaciją apie atsargumo priemones, kad naudotumėtės belaidžiu įrenginiu
tinkamai ir saugiai.
Nejunkite įrenginio tose vietose, kur įrenginio naudojimas draudžiamas, arba jį naudojant
galima sukelti trikdžius bei pavojų.

Laikykitės ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose galiojančių taisyklių ir reikalavimų.
Išjunkite įrenginį, jeigu esate arti medicininių aparatų.

Išjunkite įrenginį skrisdami lėktuvu. Šis įrenginys gali trukdyti lėktuvų valdymo signalams.

Išjunkite įrenginį, jeigu esate arti jautrių elektroninių prietaisų. Įrenginio naudojimas gali
turėti įtakos panašių prietaisų veikimui.

Nemėginkite įrenginio ar jo dalių išardyti. Įrenginio priežiūros ir remonto darbus turi teisę
atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.

Nedėkite įrenginio ir (arba) jo dalių į konteinerius, kurie skleidžia stiprų elektromagnetinį
lauką.

Arti įrenginio nelaikykite magnetinių laikmenų. Sklindanti įrenginio radiacija gali ištrinti jose
saugomą informaciją.

Nelaikykite įrenginio tose vietose, kur aukšta temperatūra ir ten, kur naudojamos degios
dujos, pavyzdžiui, degalinėse.

Laikykite įrenginį ir jo dalis atokiau nuo vaikų. Neleiskite vaikams įrenginiu naudotis be
suaugusiųjų priežiūros.

Naudokite tik patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius, kad išvengtumėte sprogimo.

Laikykitės įrenginio naudojimo taisyklių ir reikalavimų. Naudodamiesi šiuo įrenginiu,
gerbkite kitų privatumą ir teises.

Rekomenduojama įrenginį naudoti tik tokioje aplinkoje, kurioje vyrauja temperatūra nuo 0 °C iki 45 °C, o
drėgmės lygis – nuo 10 proc. iki 90 proc. Laikyti įrenginį galima aplinkoje, kurios temperatūra nuo 10 °C iki
60 °C, o drėgmės lygis nuo 10 proc. iki 90 proc.
Įkrovikliai
Kad nepakenktumėte akumuliatoriui, išimkite jį, jei ketinate prijungti įrenginį prie elektros lizdo ilgiau nei 7
dienoms. „LinZone“ gali veikti be akumuliatoriaus, jeigu USB laidu yra prijungtas prie maitinimo tinklo.
Prie elektros tinklo prijungiami įkrovikliai gali veikti 0-40 °C temperatūroje. Šiam įrenginiui skirti įkrovikliai
atitinka technologijų ir biuro įrangai taikomus saugos standartus bei direktyvos 2009/125/EB ekologinio
projektavimo reikalavimus. Dėl skirtingų elektros techninių duomenų vienoje šalyje įsigytas įkroviklis gali
neveikti kitoje šalyje. Prietaisus galima naudoti tik pagal paskirtį.

Pastaba
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Dokumentų rengimo metu
buvo dedamos visos pastangos atspindėti ir aprašyti informaciją teisingai ir aiškiai, tačiau kai kuri jame
pateikta informacija gali neatitikti realybės / realaus produkto.

1.

Apžvalga

„LinkZone“ – tai nešiojamasis belaidis maršruto parinktuvas, leidžiantis dalintis 4G tinklu su kitais „Wi-Fi“
funkciją turinčiais įrenginiais.
1.1.

Pakuotės turinys

1.2.

Programa

1.3.

Įrenginio apžvalga

Numeris

Aprašas

1.

Maitinimo mygtukas

2.

WPS mygtukas

3.

LED lemputė

4.

Įkrovimo / „micro“ USB lizdas

Įrenginio mygtukų naudojimo taisyklės
Mygtukas

Aprašas

1. Maitinimas

Nuspauskite šį mygtuką, norėdami įrenginį įjungti
/ išjungti, ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.

Nuspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti LED
lemputę arba perjungti miego režimą.

Norėdami paleisti įrenginį iš naujo, nuspauskite šį
mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę 10 sekundžių.

2. WPS

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę WPS mygtuką
3 sekundes, kol ims mirksėti „Wi-Fi“ LED
indikatorius.

Norėdami prietaisą perjungti į aktyvaus
naudojimo arba miego režimą, trumpam
spustelkite šį mygtuką.

Atkūrimas

Norėdami atkurti savo įrenginio gamyklinį režimą,
vienu metu nuspauskite maitinimo ir WPS
mygtukus ir palaikykite 3 sekundes.

1.4. LED ekranas
LED ekrano piktogramų reikšmė

Tinklo indikatorius
(raudona arba mėlyna LED lemputė)

„Wi-Fi“ indikatorius
(mėlyna LED lemputė)

SMS indikatorius
(mėlyna LED lemputė)

Maitinimo elemento indikatorius
(raudona arba mėlyna LED lemputė)

LED aprašas:
Piktograma

Piktogramos ekranas

Tinklo indikatorius

LED šviečia mėlynai, kai įrenginys prisijungia prie interneto
ryšio, ir mirksi, jei interneto ryšys dingsta.
LED šviečia raudonai, kai nėra tinklo, paslaugos arba SIM
kortelės.

„Wi-Fi“ indikatorius

LED šviečia mėlynai, kai „Wi-Fi“ paslauga aktyvi.

SMS indikatorius

LED šviečia mėlynai, kai gaunamas naujas pranešimas, ir mirksi,
jei gautų pranešimų dėžutė perpildyta.

Maitinimo
elemento indikatorius

LED šviečia raudonai, kai maitinimo elementas yra išsekęs.
Šviečia mėlynai, retai sumirkčioja, kai įrenginys dirba.
Šviečia mėlynai, tankiai mirkčioja, kai įrenginys kraunamas.

Mėlynai degantis LED mygtukas rodo, kad įrenginys iki galo
įkrautas.

Energijos taupymo režimas:

Jei 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks įrenginio mygtukas, visos LED lemputės automatiškai
užgęsta, išskyrus maitinimo LED lemputę. LED lemputė užsidegs, pradėjus naudoti USB laidą, siekiant
įkrauti įrenginį arba paspaudus bet kurį įrenginio mygtuką.

Jei 10 minučių nesinaudojama „Wi-Fi“ prieiga, interneto ryšys automatiškai nutrūks ir vėl
automatiškai ims megztis, paspaudus bet kurį įrenginio mygtuką arba įrenginiui pradėjus jungtis prie „WiFi“.

Jei 30 minučių nesinaudojama „Wi-Fi“ prieiga, visos LED lemputės automatiškai užges, o
kartu išsijungs „Wi-Fi“ AP funkcija. Norint atkurti „Wi-Fi “ׅAP funkciją, tereiks paspausti bet kurį mygtuką.
1.5. Įrenginio įrengimas
1. veiksmas: atidaryti galinį dangtelį.
Pastaba: rekomenduojame vienu metu įkišti abiejų nykščių galus į angą ir patraukti dangtelį į išorę.

2 veiksmas: įkiškite SIM kortelę ir SD kortelę į kortelių angas.
PERSPĖJIMAS! Nekiškite „micro SIM“ / SD kortelės į angą neatidarę angos dangtelio. Norėdami atidaryti ir
užfiksuoti, vadovaukitės žymėjimu prie angos.

3 veiksmas: įdėkite maitinimo elementą.

4 veiksmas: uždarykite galinį dangtelį.

1.6 Prisijungimas „Wi-Fi“ režimas
„Wi-Fi“ pavadinimą (SSID) ir „Wi-Fi“ raktą rasite ant lipduko galinio dangtelio galinėje pusėje. Juos taip pat
galima rasti ant etiketės po maitinimo elementu. Pradinį „Wi-Fi“ slaptažodį sudaro aštuoni IMEI skaitmenys.
1 veiksmas: norėdami pasirinkti „Wi-Fi“ pavadinimą (SSID), naudokite „Wi-Fi“ tvarkyklę, esančią įrenginyje,
kuris turi „Wi-Fi“ funkciją.

Jei naudojatės kompiuteriu su „Windows“ operacine sistema, nuspauskite užduočių juostoje
esantį dešinįjį mygtuką Wireless network connection (jungtis prie belaidžio tinklo) ir pasirinkite „View
Available Networks“ (peržiūrėti galimus tinklus). Iš prieinamų tinklų sąrašo pasirinkite SSID.

Jei naudojatės „Mac“ kompiuteriu, pasirinkite „System Preferences“ (sistemos nustatymai) ->
„Network“ (tinklas) -> „AirPort“ (Airport bazinė stotis). Norėdami iš prieinamų tinklų sąrašo pasirinkti SSID,
nuspauskite „Advanced“ (išplėstiniai).

Jei naudojatės „iOS“ įrenginiu: „Settings“ (nustatymai) -> „Wi-Fi“ iš prieinamų tinklų sąrašo
pasirinkite SSID.

Jei naudojatės „Android“ įrenginiu: „Settings“ (nustatymai) -> „Wireless controls“ (belaidžio
ryšio valdikliai) -> „Wi-Fi settings“ („Wi-Fi“ nustatymai). Iš prieinamų tinklų sąrašo pasirinkite SSID.
2 veiksmas: pareikalavus apsaugos rakto, įveskite „Wi-Fi“ raktą.
2. Spartusis nustatymas
Paleiskite interneto naršyklę ir adreso juostoje įveskite http://192.168.1.1. Įveskite slaptažodį, kad
prisijungtumėte prie „LinkZone“ konfigūravimo puslapio.
Pirminis prisijungimo slaptažodis: admin
Norėdami sukonfigūruoti pagrindinius nustatymus, prisijunkite ir nuspauskite „Settings“ (Nustatymai).
„Wi-Fi“ nustatymai:



SSID įveskite įrenginio tinklo pavadinimą.
Apsauga: sukonfigūruokite apsaugos režimą „Wi-Fi“ ryšiui.

3. Įrenginio įkrovimas
Įrenginį galima įkrauti dviem būdais.

Įkrovimas adapteriu
Įrenginį ir adapterio galvutę sujunkite su USB laidu, o tada prijunkite prie maitinimo tinklo, kad pradėtų
krautis.
Jeigu įrenginys yra iškrautas, ilgiausia visiško įkrovimo trukmė – 3 val.
Įkrovimas per USB
Įrenginį galima įkrauti USB laidu prijungus prie kompiuterio.
Jeigu įrenginys yra iškrautas, ilgiausia visiško įkrovimo trukmė – 4 val.
Pastaba: siekdami tausoti savo maitinimo elementą, pradėjus mirksėti LED rodmeniui, įkraukite įrenginį kiek
galima greičiau.
4. Bendroji informacija
Radijo įranga veikia šiais dažniais ir esant šiai radijo dažnių galiai:
LTE B1 / B3 / B8 / B20: 23 dBm
UMTS / HSDPA / HSDPA+ / HSUPA B1 / B3 / B8: 23 dBm
GSM 900: 32,5 dBm
GSM 850: 32,5 dBm
GSM 1800: 29,5 dBm
GSM 1900: 29,5 dBm
„Wi-Fi“: 17±2 dBm (režimas: 11B Greitis: 1 Mbps)
5. Garantija
Šis įrenginys yra apdraustas nuo bet kokių nukrypimų nuo techninių specifikacijų dvylika (12) mėnesių nuo
datos, nurodomos originalioje sąskaitoje1.
Pagal šios garantijos sąlygas privalote nedelsdami informuoti pardavėją apie nustatytą įrenginio defektą ir
pateikti pirkimo įrodymą.
Pardavėjas arba remonto centras nusprendžia ar pakeisti, ar suremontuoti įrenginį.
Suremontuotam arba pakeistam šiam įrenginiui suteikiama VIENO (1) mėnesio garantija, nebent įstatymų
numatytos nuostatos nurodo kitaip.
Ši garantija netaikoma įrenginio pažeidimui arba defektams šiais atvejais:
1. Nesilaikoma naudojimo arba sumontavimo nurodymų.
2. Nesilaikoma techninių ir saugos standartų, taikomų geografinėje srityje, kurioje naudojamas šis
įrenginys.
3. Netinkama energijos šaltinių, bendros elektros instaliacijos priežiūra.

1

Privalomasis garantijos laikotarpis gali skirtis, jei jūsų jurisdikcijoje taikomos viršesnės įstatyminės nuostatos dėl šių
priežasčių.

4. Nelaimingų atsitikimų atveju arba dėl transporto priemonės, kuria buvo transportuojamas gaminys,
vagystės; dėl vandalizmo, žaibo, gaisro, drėgmės, skysčių prasiskverbimo, atšiauraus oro.
5. Dėl bet kokios nepateiktos arba gamintojo nerekomenduojamos įrangos prijungimo arba
integravimo į šį įrenginį.
6. Dėl bet kokių techninių įrangos keitimo arba remonto darbų, kuriuos atlieka gamintojas, pardavėjas
arba techninės priežiūros centro neįgaliotas asmuo.
7. Kai įrenginys naudojamas ne pagal nustatytąją paskirtį.
8. Dėl išorinių priežasčių sukeltų gedimų (pavyzdžiui, kitos įrangos sukeltų radijo trikdžių, maitinimo
įrangos svyravimų).
9. Dėl sugedusių jungčių, nepatenkinamo radijo signalų perdavimo arba radijo relės aprėpties
nebuvimo.
Garantija taip pat netaikoma šiam įrenginiui, jei pašalintos arba pakeistos jo žymos arba serijos numeriai.
Šiam įrenginiui taip pat taikoma garantija nuo paslėptų defektų (konstrukcijos, gamybos ir kt.).
Nėra jokių kitų aiškiai išreikštų arba numatomų bet kokio pobūdžio garantijų nei ši atspausdinta ribota
garantija.
Gamintojas jokiu atveju neatsako už atsitiktinius arba logiškai išplaukiančius bet kokio pobūdžio pažeidimus,
įskaitant, tačiau neapsiribojant, prekybos nuostolį, komercinį nuostolį tiek, kiek tai leidžia įstatymai. Kai
kuriose šalyse ar teritorijose neleidžiama atsiskaityti atsakomybės už atsitiktinę ar logiškai išplaukiančią žalą
arba riboti numatomų garantijų galiojimo laiko, todėl anksčiau nurodyto apribojimai gali būti netaikomi jūsų
atveju

6. Pagrindinės savybės
Matmenys
87.6 mm x 59.6 mm x 12.6 mm
Atminties kortelė
Galima įdėti „MicroSD“ atminties kortelę (iki 32 GB) ir naudoti kaip atminties laikmeną. Kortelė perkama
atskirai.
Duomenų perdavimas
2G
3G
4G
Wi-Fi
USB jungtis
Išorinės antenos jungtis
LAN

+
+
+
Wi-Fi 802.11
b/g/n
microUSB 2.0
-

Baterija
Talpa: 1800 mAh
Budėjimo laikas: 35 val.

Pakuotės turinys
Kroviklis + USB laidas

Kita
Didžiausias prijungiamų įrenginių skaičius: 15
SIM kortelė įdedama tiesiai į maršruto parinktuvą.
Maršruto parinktuvą galima valdyti per specialią, išmaniesiems telefonams skirtą programėlę.
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