
 
  GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
Termékekhez tervezve: Tenda 4G180, 4G185 
Megfelelőségi nyilatkozat: Ezennel a Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy a fent 
felsorolt minden típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. További információk a 
mellékelt nyilatkozatban találhatók. A termékeket az EU -ban értékesítik, korlátozásokkal 
Olaszországban és Norvégiában. A termékek jótállási ideje 24 hónap, hacsak másképp nem jelezzük. 
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető ezen a weboldalon: www.tenda.cz vagy 
www.tendacn.com. Bővebben. RoHS: Ez az eszköz megfelel bizonyos veszélyes anyagok elektromos 
és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó követelményeknek 
(481/2012. Sz. Korm. Rendelet, amelyet a 391/2016. Sz. Korm. Rendelet módosított). az egyes 
veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról 
szóló 2011 /65 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményei. Az RoHS nyilatkozat 
letölthető a www.tenda.cz vagy a www.tendacn.com webhelyről. A készülék csatlakoztatása előtt 
olvassa el az alábbi utasításokat. Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek a készülék 
telepítési és üzemeltetési utasításainak be nem tartásából származnak. A Tenda termékek kizárólagos 
importőre CZ, SK és importőr PL számára: INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - 
Černovice, CZ WEB: http://www.tenda.cz, http://www.tendacn.com, TÁMOGATÁS: 
https://helpdesk.intelek.cz 
 
Az útválasztó beállításainak alapértelmezett címe: 192.168.0.1  
Alapértelmezett jelszó (jelszó): admin (ha szükséges)  
A csomag tartalma: Wi-Fi 3G / 4G útválasztó, akkumulátor, gyors telepítési útmutató, USB-microUSB 
kábel 
 
A KÉSZÜLÉK ELSŐ PANELJÉN A LED -JELZÉSEK ÁTTEKINTÉSE 

LED -es visszajelzők Állapot Leírás 

 

Akkumulátor 

  Pirosan villog Az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alatt van 

  Pirosan világít           Az akkumulátor állapota 20-25% 

  Zölden ragyog           Az akkumulátor állapota több mint 25% 

Zölden villog 
          Az akkumulátor töltődik, akkor világít, ha 
befejezte 

    

WiFi 

  Zölden ragyog   WiFi aktív, senki nincs csatlakoztatva 

Zölden villog   WiFi aktív és csatlakoztatva 

Ki   A WiFi ki van kapcsolva 

  
Jel 

4 vessző           Remek jel 

3 vessző Jó jel 

2 vessző Gyenge jel 

1 vessző Hibás jel 

Ragyog Jelkeresés, csatlakozik az internethez 

Villog Jelkeresés, leválasztva az internetről 

Piros Nincs jel 

  

SMS 

   Zölden villog 5x          Az új SMS vagy a hely megtelt 

Zölden ragyog          Olvasatlan SMS 

Ki          Nincs olvasatlan SMS 

 
KIKÖTŐK ÉS CSATLAKOZÓK LEÍRÁSA A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ PANELJÉN 

Portok / csatlakozók Leírás 
Power    Be / ki gomb 

WPS 
A gomb megnyomásával a WiFi LED villogni kezd, mostantól 2 percig lehet 
hozzáadni a WPS -t támogató eszközöket. 

Reset 
Amikor a router be van kapcsolva, tartsa lenyomva a Reset gombot 20 
másodpercig a gyári visszaállításhoz. 

microUSB Router töltő csatlakozó 

https://helpdesk.intelek.cz/


 
 
ROUTER TELEPÍTÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA 

1) Vegye le a hátlapot és vegye ki az akkumulátort. Nyissa ki a SIM -kártya fedelét, és helyezze be a 
MicroSIM -kártyát, majd "csúsztassa vissza" a SIM -kártya fedelét. Ideális SIM -kártya behelyezése 
PIN -kód nélkül. Ha PIN kódot tartalmaz, akkor azt be kell írni a beállításokba, lásd alább.  

2) Írja le például a WiFi hálózat nevét (SSID) és jelszavát (WiFi kulcs / jelszó) az akkumulátor alatti 
matricára a mobiltelefonjára. Helyezze be az akkumulátort, majd rögzítse a hátlapot, amíg kattanást 
nem hall.  

3) Kapcsolja be a routert a "Power" gomb lenyomva tartásával.  

4) Az útválasztó létrehozza saját WiFi hálózatát, csatlakozzon hozzá. Az előző lépésekben bemásoltuk 
a WiFi hálózat nevét (SSID) és jelszavát, mind a hátlap alatti matricán, mind az akkumulátoron. 

 

5) Most írja be a 192.168.0.1 címet egy webböngészőbe (pl. Mozilla Firefox, Chrome stb.), És 
megjelenik az útválasztó beállításainak konfigurációja, az alapjelszó "admin". 

 
6) 6) Ha a SIM -kártya tartalmaz PIN -kódot, lépjen be a "Speciális beállítások" -> menübe a bal oldali 

"Egyéb" panelen, majd a legalsó "PIN -kezelés" menübe. Itt állítsa be a behelyezett SIM -kártya PIN 
-kódját.  

7) A WiFi hálózat beállításához nyomja meg a "WiFi beállítások" gombot a főoldal "Hálózati beállítások" 
szakaszában.  

8) A főoldalon, a "Csatlakozás állapota" részben aktiválhatja vagy deaktiválhatja az adatátvitelt.  

9) A beállítás során az útválasztó különböző módon újraindul a beállítások mentéséhez, különösen a 
WiFi beállításakor. 

 
HA A ROUTER BEÁLLÍTÁSA NEM KIJELZIK  

Válassza le a készüléket a meglévő vezeték nélküli hálózatról, ha már csatlakozik egyhez - a hálózati 
interfészek ütközhetnek. Indítsa újra a készüléket, tartsa lenyomva a RESET gombot a készülék 
hátoldalán 10 másodpercig, és törölje a webböngésző böngészési előzményeit. 

 



 
HASZNÁLATI FELTÉTELEK  

A készüléket az alábbi körülmények között kell használni: Legfeljebb 40 ° C hőmérsékletű környezetben 
kell elhelyezni, amelyet nem szabad túllépni. Nem tehető ki közvetlen vagy túlzott napfénynek és hőnek, 
nem szabad letakarni. Nem használható víz közelében, pl. Fürdő, mosdó, mosogató, mosogató, nedves 
pincében vagy a medence mellett. Nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol hő halmozódik fel, poros 
környezetben, és nem érintkezhet vízzel vagy vízgőzzel, amely lecsapódhat a készülék belsejében. 

 

TISZTÍTÁS  

Tisztításkor húzza ki a készüléket az áramforrásból. A tisztításhoz használjon nedves ruhát. Ne használjon 
folyékony, permet vagy por tisztítószereket. 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK  

A készülék hordozható tápegységgel rendelkezik. Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja. A 
mellékelt tápegység csak olyan elektromos hálózathoz csatlakoztatható, amelynek feszültsége megfelel a 
tápegység adattábláján feltüntetett adatoknak. Kövesse az elektromos készülékekkel való munkavégzés 
szabályait, és csak a megfelelő elektromos aljzathoz csatlakoztassa a tápkábelt. Az elektromos aljzatnak a 
berendezés közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ne terhelje a tápkábelt 
semmilyen tárggyal, és ne tegye olyan helyre, ahol bárki járhat rajta, vagy ahol megsérülhet. Különös 
figyelmet fordítson a tápkábel csatlakozójára. Ha a csatlakozódugó megsérült, ne használja a készüléket. 
Ha az alábbi helyzetek bármelyike bekövetkezik, húzza ki a készüléket az áramforrásból, és forduljon 
szakképzett szervizhez: Víz vagy más folyadék került a készülékbe. Ön jelentős változást észlelt az 
eszköz működésében, vagy az eszköz nem működik megfelelően. A készülék leesett vagy más módon 
megsérült. A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy bármely alkatrészének cseréjére. 
A fedelek kinyitásakor vagy eltávolításakor áramütés veszélye áll fenn. Ön is ki van téve az áramütés 
veszélyének, ha a készülék helytelenül van összeszerelve és újra csatlakoztatva. A szükséges 
karbantartás esetén csak képzett szerviztechnikusokkal vegye fel a kapcsolatot. 

 

SZOLGÁLTATÁS  

Kérje a készülék garanciális javítását kereskedőjénél. Technikai problémák és kérdések esetén forduljon a 
forgalmazóhoz. Javasoljuk, hogy a készülék megvásárlása után frissítse a firmware -t. Az aktuális firmware 
-t a www.tenda.cz oldalon találja. 

 

INFO AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL  

A terméken, a csomagolásán vagy a kísérő dokumentációban található szimbólum azt jelenti, 
hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal 
együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében kérjük, vigye vissza a kijelölt 
gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszi. Az ilyen típusú csomagolás nem megfelelő 
ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő büntetéseket vonhat maga után. 

 

Ez az eszköz a következő országokban használható:   WiFi használati korlátozások: 

 

 

Olaszország - a WiFi hálózat használatának feltételeit az úgynevezett elektronikus hírközlési kódex írja le 
Norvégia - A 2,4 GHz -es sáv korlátozása csak a Ny -Ålesund településtől 20 km -re lévő területre 
vonatkozik. 5G WiFi: 5150–5350 MHz frekvenciatartományú rádióeszköz használata esetén a használat 
csak beltéri területekre korlátozódik. A rádióberendezések működése: 

CZ: Ez a rádióberendezés a Cseh Köztársaságban a VO-R / 1 / 05.2017-2 és a VO-R / 12 / 09.2010-12 
általános engedélyek alapján üzemeltethető. SK: Ez a rádióberendezés a Szlovák Köztársaságban a VPR-
07/2014, VPR-02/2017 és VPR-35/2012 általános engedély alapján üzemeltethető. Maximális EIRP: max. 
2W, frekvenciatartomány: GSM: 850/900/1800/1900 MHz. 


