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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,
greitai mirkčioja, kai įrenginys
kraunamas. Mėlynai šviečiantis LED
mygtukas rodo, kad įrenginys pilnai
įkrautas. 

Paspauskite šį mygtuką, norėdami
įrenginį įjungti / išjungti, ir laikykite
paspaudę 3 sekundes. 
Paspauskite šį mygtuką, norėdami
įjungti LED lemputę arba perjungti
į miego režimą. 
Norėdami paleisti įrenginį iš naujo,
paspauskite šį mygtuką ir laikykite
jį paspaudę 10 sekundžių.

Paspauskite ir laikykite paspaudę
WPS mygtuką 3 sekundes, kol ims
mirksėti „Wi-Fi“ LED indikatorius.
Norėdami prietaisą perjungti į
aktyvaus naudojimo / miego reži-
mą, trumpam spustelkite šį mygtu-
ką.
Norėdami atkurti savo įrenginio
gamyklinį režimą, vienu metu pa-
spauskite maitinimo ir WPS mygtu-
kus ir palaikykite 3 sekundes.

Maitinimo mygtukas

WPS

„LinkZone“ – tai nešiojamasis belaidis maršrutizatorius, leidžiantis dalintis 4G tinklu su
kitais Wi-Fi funkciją turinčiais įrenginiais
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LED lemputės1 3

Įkrovimo / „micro“ USB lizdas 
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Prisijungimas

Maršrutizatorius pateikiamas visiškai parengtas darbui, tereikia paspausti įjungimo
mygtuką. 
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Jei 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks įrenginio mygtukas, visos LED lemputės
automatiškai užgęsta, išskyrus maitinimo LED lemputę. LED lemputė ims šviesti, pradėjus
naudoti USB laidą, siekiant įkrauti įrenginį arba paspaudus bet kurį įrenginio mygtuką. 
Jei 10 minučių nesinaudojama Wi-Fi prieiga, interneto ryšys automatiškai nutrūksta ir vėl
automatiškai atsiranda, paspaudus bet kurį įrenginio mygtuką arba įrenginiui pradėjus
jungtis prie Wi-Fi. 

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. Įrenginį galima įkrauti USB laidu prijungus prie kompiuterio.
Jeigu įrenginys yra iškrautas, ilgiausia visiško įkrovimo trukmė – 4 val.

Energijos taupymo rėžimas

Įrenginio įkrovimas

Wi-Fi pavadinimą (SSID) ir Wi-Fi slaptažodį rasite ant lipduko galinio dangtelio vidinėje
pusėje. Juos taip pat galima rasti ant etiketės po maitinimo elementu. Pradinį Wi-Fi
slaptažodį sudaro aštuoni IMEI skaitmenys. 

Kyla klausimų? Skambinkite 8 700 55540


