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Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana we fragmentach, 
kopiowana, tłumaczona bądź stosowana w jakiejkolwiek formie lub za pośrednic-
twem jakichkolwiek narzędzi elektronicznych albo mechanicznych, włącznie z kopio-
waniem oraz zapisywaniem na mikrofilmie bez uprzedniej zgody ZTE Corporation.

ZTE Corporation zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek błędów w druku 
bądź aktualizacji specyfikacji niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Znaki zastrzeżone

Karta microSD   to znak handlowy SD Card Association (Stowarzyszenia 
Kart SD).

Zabezpieczenie Wi-Fi Protected Setup  to znak handlowy Wi-Fi Alliance 
(Stowarzyszenia Wi-Fi).
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OPIS PRODUKTU
Wprowadzenie

ZTE MF60 to przenośny router, który pracuje w takich technologiach jak HSPA+/
HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM.

Dzięki niemu możesz korzystać z Internetu przewodowo, wykorzystując kabel USB 
oraz bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi. Urządzenie obsługuje usługi przesyłania 
danych oraz SMS, co pozwala na nieograniczoną czasem i miejscem komunikację.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe informacje na temat tego, jak uru-
chomić produkt i zacząć go używać. 

Pełna instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl

Dane techniczne

Maksymalna szybkość transmisji HSPA+

HSPA+ : 
Pobieranie danych do 21.6 Mbit/s
Wysyłanie danych do 5.76 Mbit/s

UMTS:
Pobieranie danych do 384 Kbit/s
Wysyłanie danych do 384 Kbit/s

Interfejsy USB i Wi-Fi
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Standard Wi-Fi 802.11 b/g/n

Zabezpieczenie Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK

Maksymalna ilość urządzeń 
podłączanych bezprzewodowo

Maksymalnie: 10  
Domyślnie ustawione: 5

Wersja USB USB 2.0 HIGH SPEED

Typ interfejsu Micro USB

Waga 77 g

Wymiary 99,7 mm × 53,7 mm × 13,9 mm

Karta microSD
Obsługuje karty microSD do 32 GB 
(karta nie jest dołączana do zestawu, 
można ją kupić oddzielnie)

Zasilacz 5V/700 mA

Bateria 1500 mAh

Czas czuwania do 100 godzin

Czas pracy do 4 godzin

Temperatura pracy od 0°C do +35°C

Temperatura przechowywania od -20°C do +50°C
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Temperatura ładowania od 0°C do +45°C

Wilgotność 5% – 95%

Czas czuwania oraz czas pracy urządzenia są orientacyjne i zostały podane w oparciu 
o warunki idealne.

Wymagania systemowe

System operacyjny 

Windows 7 (32bit lub 64bit)

Windows Vista (32bit lub 64bit)

Windows XP (SP3)

MAC 10.4 lub nowszy

Przeglądarka stron internetowych

IE 6.0 lub nowszy

Firefox 2.0 lub nowszy

Opera 10.0 lub nowsza

Safari 4.0 lub nowsze wersje

Chrome 5.0 lub nowszy
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Opis urządzenia

 Prawa strona  Przód  Lewa strona Spód

1. Przycisk zasilania

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 
3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć 
urządzenie 

Przytrzymaj przycisk przez mniej niż 
3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć 
połączenie internetowe
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2.  Gniazdo karty pamięci (karty 
microSD)

Służy do podłączenia karty pamięci 
microSD o pojemności do 32 GB (karta 
nie jest dołączana do zestawu, można ją 
kupić oddzielnie)

3. WPS

Ten przycisk stosuje się do 
rozpoczynania procesu uwierzytelniania 
Wi-Fi Protected Setup oraz włączania/
wyłączania funkcji Wi-Fi. 
•  Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, 

aby włączyć funkcję WPS. 
•  Przytrzymaj przycisk krócej niż 3 

sekundy, aby włączyć/wyłączyć 
funkcję Wi-Fi. 

Wciśnij dwukrotnie przycisk, aby 
włączyć/wyłączyć wyświetlanie 
nazwy sieci SSID oraz hasła połączenia 
bezprzewodowego na ekranie LED.

4. Ekran LED
Wyświetla aktualne parametry 
urządzenia. Opis poszczególnych ikon 
przedstawiony jest w następnym dziale. 
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5. Gniazdo do podłączenia zewnętrznej 
anteny

Służy do podłączenia zewnętrznej 
anteny w celu zwiększenia mocy 
odbieranego sygnału. (Antena 
zewnętrzna należy do akcesoriów 
opcjonalnych, można ją kupić 
oddzielnie.)

6. Ładowarka/port USB

Do gniazda w urządzeniu możemy 
podłączyć zasilanie lub  komputer 
za pomocą kabla USB. Kabel wraz 
z ładowarką sieciową znajduje się 
w zestawie. 

Wyświetlacz LED

Kiedy urządzenie jest włączone, na ekranie LED pojawią się następujące ikony, któ-
rych opis i znaczenie znajdują się w poniższej tabeli:

Ikona Znaczenie

Siła sygnału sieci.
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Typ sieci. Zgodnie z typem sieci, z którą 
łączy się urządzenie, na ekranie pojawi 
się ikona 2G bądź 3G.

 Sieć roamingowa.

Automatyczne podłączenie do Inter-
netu. 

Ręczne podłączenie do Internetu.

Status Wi-Fi oraz liczba podłączonych 
użytkowników.

Nowa wiadomość SMS.

Wskaźnik stanu baterii.

Dodatkowe informacje ukazujące się na wyświetlaczu:

 •  nazwa operatora sieci
 •  po dwukrotnym kliknięciu przycisku WPS wyświetli się nazwa naszej sieci (SSID) 
oraz hasło, jeżeli jest włączone, w przypadku braku ustawionego hasła zostaje 
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wyświetlona informacja „Brak”
 •  informacje na temat statusu połączenia z Internetem  

Uwaga! 
Wyświetlacz wyłącza się samoczynnie po 1 minucie w celu oszczędzania baterii. 
Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu, aby włączyć wyświetlacz.

PRZYGOTOWANIE ROUTERA DO DZIAŁANIA
Przygotowanie karty SIM

UWAGA!  
Router  wyposażony jest w gniazdo SIM, obsługujące karty w aktualnie najbardziej 
popularnym formacie – Mini SIM. W punkcie sprzedaży wraz z routerem otrzymałeś 
kartę uniwersalną, pozwalającą na obsługę zarówno Mini SIM jak i mniejszego for-
matu Micro SIM. Delikatnie wyłam kartę większego formatu, zgodnie z rysunkiem na 
następnej stronie (wzdłuż przerywanej linii).
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Instalacja karty SIM i baterii

1.  Delikatnie podważ pokrywę baterii w miejscu pokazanym na ilustracji poniżej. 
Otwórz kierując ją do góry.  
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2.  Włóż kartę SIM do gniazda zgodnie z rysunkiem poniżej. Upewnij się, że metalowe 
styki karty SIM są skierowane w stronę routera – router nie będzie poprawnie funk-
cjonował, jeżeli karta zostanie wsunięta w niewłaściwy sposób.

Ostrzeżenie: 
Przed wyjęciem baterii wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę zewnętrznego źródła 
zasilania.  W przeciwnym wypadku router i karta SIM mogą ulec uszkodzeniu.
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Włóż baterię w taki sposób, aby złącza znajdujące się na baterii przylegały do styków 
w obudowie i wciśnij ją we właściwe miejsce, w sposób pokazany na ilustracji poniżej.

Załóż z powrotem pokrywę baterii i delikatnie ją zamknij w sposób pokazany na 
poniższej ilustracji.

Instalacja karty microSD

1. Zdejmij przykrywkę gniazda karty microSD.
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Uwaga! 
Staraj się zdejmować pokrywę ostrożnie, ponieważ jest ona połączona z urządze-
niem.

2.  Włóż kartę microSD do gniazda. Rysunek poniżej pokazuje właściwy kierunek wkła-
dania karty.  Gdy karta znajdzie się na miejscu, usłyszysz kliknięcie.

3. Zamknij przykrywkę gniazda karty microSD.

Ładowanie urządzenia

Urządzenie można ładować przy pomocy kabla USB podłączonego do gniazda USB 
w Twoim komputerze lub adaptera ładowarki sieciowej.

1. Wtyczkę można włożyć tylko w jeden sposób. Nie wkładaj jej na siłę.

2.  Sprawdź, czy wtyczka jest we właściwej pozycji, a następnie podłącz ją ostrożnie 
do urządzenia.
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3. Podłącz ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Przytrzymaj przycisk zasilania powyżej 3 sekund, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
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INSTALACJA URZĄDZENIA 
Połączenie się z routerem

Do routera możemy podłączyć się przez kabel USB oraz bezprzewodowo (maksy-
malnie do 10 użytkowników). Zanim będziemy mogli korzystać z Internetu najpierw 
musimy połączyć się z naszym routerem w  jeden ze sposobów podanych poniżej. 

Tryb USB (modemu)

Podłącz urządzenie kablem USB do komputera, tak jak pokazuje ilustracja poniżej.

1. Podłącz urządzenie do  swojego komputera za pomocą kabla USB.

2. Włącz swoje urządzenie.

3. Postępuj zgodnie z poleceniami systemu, aby zainstalować oprogramowanie.

CP_MLT_12_0106_12 Instrukcja ZTE MF60.indd   18 8/24/12   1:52 PM



19

Uwaga! 
• Jeśli system nie rozpocznie instalacji automatycznie, możesz ją przeprowadzić,  
   wybierając ścieżkę Mój komputer > Router MF60. 
• W tym samym czasie zainstalowany zostanie sterownik urządzenia.

4.  Po zakończeniu instalacji system utworzy skrót połączenia na pulpicie oraz w menu  
Start ➔ Wszystkie programy ➔ Cyfrowy Polsat MF60. Chwilę później Twój kompu-
ter połączy się z Internetem. 

Tryb Wi-Fi

Podłącz urządzenie bezprzewodowo za pomocą funkcji Wi-Fi. Ilustracja poniżej poka-
zuje proponowany sposób podłączenia. 
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1. Włącz router.

2. Użyj funkcji Połącz z siecią  znajdującej się w obszarze powiadomień menu start 
do wyszukiwania sieci Wi-Fi.

Uwaga! 
Sprawdź czy we właściwościach protokołu Internetowego (TCP/IP) masz zaznaczoną 
opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie”. 

3. Wybierz SSID urządzenia, a następnie kliknij Połącz.
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Uwaga! 
Pojawi się okno z prośbą o podanie hasła (klucza). Sprawdź etykietę urządzenia znaj-
dującą się pod baterią. Znajdziesz tam nazwę SSID oraz hasło (klucz). Możesz również 
odczytać aktualne SSID i hasło sieci klikając dwukrotnie na przycisk WPS. Jeśli zapo-
mnisz hasło, które zmieniałeś, możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Jeżeli Twoje 
urządzenie pozwala na połączenie WPS, możesz skorzystać z tego rodzaju połączenia 
bez wpisywania hasła. 

4.  Poczekaj chwilę, połączenie pomiędzy twoim urządzeniem a routerem zostanie 
ustanowione w ciągu kilku chwil.

Tryb mieszany

Podłącz urządzenie za pomocą obydwu przedstawionych powyżej sposobów łącze-
nia. Rysunek na kolejnej stronie przedstawia przykładową ilość podłączonych urzą-
dzeń. Na wszystkich urządzeniach można korzystać z Internetu w tym samym czasie.
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Uwaga! 
Jeśli chcesz się połączyć się z Internetem, używając trybu bezprzewodowego, upew-
nij się, że Twoje urządzenie obsługuje funkcję Wi-Fi.
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Połączenie z Internetem

Router jest fabrycznie skonfigurowany do połączenia z Internetem Cyfrowego Polsa-
tu, a jego łatwa konfiguracja pozwala cieszyć się połączeniem z Internetem w krótkim 
czasie – kilku minut, nawet niedoświadczonym użytkownikom.

1. Włącz urządzenie.

2. Ustanów połączenie pomiędzy routerem a swoim urządzeniem.

3. Po pomyślnym ustanowieniu połączenia możesz używać Internetu.

Uwaga! 
• Urządzenie domyślnie ma zapisane parametry połączenia internetowego. Zmienia- 
   jąc je na niepoprawne możesz doprowadzić do braku połączenia z Internetem.  
• Nie kładź niczego na urządzeniu. Podczas używania nie kładź urządzeń jednego na  
  drugim. 
• Urządzenie uruchamia się i podłącza do sieci przez około 1-2 minuty.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA PRZEZ STRONĘ 
ZARZĄDZANIA
Na stronie zarządzania routerem możesz w łatwy sposób dokonać jego konfiguracji. 
Możesz zmienić lub przeglądać parametry takie jak ustawienia i status połączenia In-
ternet, Wi-Fi, udostępnianie plików oraz wiele innych. Na stronie znajduje się również 
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zarządzanie książką telefoniczną oraz wiadomościami SMS. 

Dostęp do strony zarządzania routerem 

1. Sprawdź, czy twoje urządzenie jest prawidłowo połączone z routerem.

2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres http://192.168.0.1 lub  
http://m.home. Wprowadź hasło, domyślne to admin.

Wygląd strony logowania:
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Szybkie ustawienia

Po zalogowaniu się, wybierz Ustawienia > Szybkie ustawienia,  pojawi się kreator 
Szybka konfiguracja.

Kreator Szybkiego ustawiania pomoże Ci w najbezpieczniejszy sposób ustawić pod-
stawowe parametry urządzenia. Kreator prowadzi przez 6 kroków:

1.  Start kreatora – Przed uruchomianiem kreatora rozłącz połączenie internetowe. 
Jeżeli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł przejść do kroku nr 2.

2.  Ustawienie APN – Wpisujemy nazwę naszego dostawcy Internetu. Jeżeli nie 
chcesz zmieniać domyślnego dostawcy, pozostaw ustawienia „Dynamiczny APN” 
i wciśnij przycisk Dalej. Przejdziesz automatycznie do kroku nr 4.

3.  Uwierzytelnianie PPP – Wpisujemy parametry uwierzytelniania PPP naszego 
dostawcy. Jeżeli nie zmienialiśmy opcji na „Statyczny APN”, ten krok zostanie 
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pominięty.

4.  Konfiguracja SSID – Wpisujmy nazwę naszej sieci . Możemy tez wyłączyć rozgła-
szanie SSID. Wciśnij przycisk Dalej, aby przejść do następnego kroku.

5.  Tryb szyfrowania – Określamy typ zabezpieczenia naszego hasła. Przy wybraniu 
metody WPA-PSK/WPA2-PSK należy wpisać hasło w polu „WPA Pre-Shared Key”. 
Wciśnij przycisk Dalej, aby przejść do następnego kroku.

6.  Podsumowanie konfiguracji – W tym oknie zostanie wyświetlone podsumo-
wanie dotychczasowej naszej konfiguracji. Zmiany będą widoczne po wciśnięciu 
przycisku Zastosuj. 

Po zakończeniu tej procedury możesz bezpiecznie korzystać z urządzenia.

Ustawienia 

Jeżeli nie chcesz korzystać z kreatora i ręcznie zmienić ustawienia w urządzeniu 
lub uzyskać opis do reszty funkcji zawartych w WebGUI, skorzystaj z opisu w pełnej 
instrukcji zamieszonej na stronie: www.cyfrowypolsat.pl

CP_MLT_12_0106_12 Instrukcja ZTE MF60.indd   26 8/24/12   1:53 PM



27

ZASTOSOWANIE WPS (Wi-Fi PROTECTED SETUP)
Zabezpieczenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby użytkownik nie musiał 
znać hasła oraz ustawień połączenia z siecią. Działanie WPS podzielono na dwa 
różne rozwiązania. W pierwszym przypadku, aby zabezpieczyć sieć Wi-Fi użytkownik 
musi podać składający sie z cyfr kod PIN (Personal Information Number). W drugim 
rozwiązaniu wystarczy tylko nacisnąć jeden przycisk, sposób ten określa sie skrótem 
PBC (Push Button Configuration). 

Jeśli twoje urządzenie klienckie obsługuje WPS, nie musisz wprowadzać hasła ręcznie, 
jeżeli Aktywacja WPS jest dostępna.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Naciśnij  jednocześnie przycisk WPS oraz przycisk zasilania i przytrzymaj aż do mo-
mentu wyłączenia się ekranu LED, a następnie je puść. Urządzenie automatycznie się 
zrestartuje i przywróci ustawienia fabryczne. Wszystkie zapisane wcześniej hasła oraz 
indywidualne ustawienia zostaną usunięte. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Rozwiązanie

Nie można nawiązać połączenia USB 
pomiędzy routerem a komputerem

1.  Musisz zainstalować oprogramowa-
nie. Uruchom program instalacyjny  > 
Mój Komputer > Router MF60. 

2.  Jeżeli sterownik urządzenia jest 
nieprawidłowy, należy ponownie za-
instalować oprogramowanie. Aby to 
zrobić odinstaluj najpierw poprzed-
nie oprogramowanie.

Nie można ustanowić połączenia Wi-Fi 
między routerem a użytkownikiem

1.  Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włą-
czona. W przypadku wyświetlania się 

ikony  aktywuj funkcję Wi-Fi.
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Nie można ustanowić połączenia Wi-Fi 
między routerem a użytkownikiem

2.  Upewnij się, że liczba urządzeń pod-
łączonych do routera nie jest równa 
maksymalnej ilości. Domyślne usta-
wienie to do 5 urządzeń obsługiwa-
nych jednocześnie. Możesz zwiększyć 
maksymalną liczbę urządzeń obsługi-
wanych jednocześnie do 10. 

3.  Odśwież listę sieci i wybierz SSID o 
nazwie „Cyfrowy Polsat xxxxxx”, gdzie 
ciąg znaków x to część adresu MAC 
urządzenia. 

4.  Sprawdź adres IP, aby upewnić się 
czy urządzenie łączące się z routerem 
uzyskało automatycznie adres IP pro-
tokołu internetowego (TCP / IP).

5.  Wpisz właściwy klucz sieci po podłą-
czeniu do urządzenia lub połącz się 
poprzez funkcję WPS.

Urządzenie podłączone do routera nie 
może uzyskać dostępu do Internetu

1.  Upewnij się, że karta SIM jest do-
stępna.
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Urządzenie podłączone do routera nie 
może uzyskać dostępu do Internetu

2.  Poszukaj miejsca z dobrym sygnałem 
sieci.

3.  Sprawdź ustawienia połączeń trybu 
WAN.

4.  Skontaktuj się z usługodawcą, aby  
potwierdzić ustawienia APN.

Zapomniane hasło

1.  Dla połączeń Wi-Fi hasło znajduje się 
na naklejce pod baterią urządzenia. 
Możesz również odczytać aktualne 
SSID oraz hasło sieci, klikając dwu-
krotnie na przycisk WPS.

2.  Domyślne hasło dostępu do stron 
konfiguracyjnych to „admin”.

3.  Jeśli zmieniłeś hasło i je zapomnia-
łeś, musisz przywrócić urządzenie 
do ustawień fabrycznych. Naciśnij 
jednocześnie przycisk zasilania oraz 
przycisk WPS i przytrzymaj przez 3 
minimum sekundy.
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OSTRZEŻENIA I UWAGI
Do użytkownika

 • Niektóre urządzenia elektroniczne, takie jak np. elektroniczne układy pojazdów, 
jeżeli nie są odpowiednio chronione, są podatne na interferencję magnetyczną 
wysyłaną przez twoje urządzenie. Jeśli to konieczne, przed użyciem skonsultuj się 
z producentem twojego urządzenia.

 •  Korzystanie z laptopa lub komputera stacjonarnego PC i twojego urządzenia może 
zaburzać działanie sprzętu medycznego, takiego jak aparaty słuchowe i rozruszniki 
serca. Zawsze zachowuj odległość minimum 20 cm pomiędzy urządzeniem i ws-
pomnianym sprzętem medycznym, gdy jest włączony. Jeśli to konieczne, wyłącz 
urządzenie. Przed zastosowaniem urządzenia skonsultuj się z lekarzem bądź produ-
centem sprzętu medycznego.

 •  Nie zapominaj o ograniczeniach używania, korzystając z urządzenia w miejscach 
takich jak magazyny ropy lub fabryki środków chemicznych, w których znajdują się 
gazy wybuchowe lub przetwarzane są produkty wybuchowe. Wyłącz urządzenie, 
jeśli jest to wymagane.

 •  Korzystanie z elektronicznych urządzeń nadawczych jest zabronione w samolo-
tach, na stacjach benzynowych i w szpitalach. Stosuj się do wszelkich znaków 
ostrzegawczych i wyłączaj urządzenie w takich warunkach.

 •  Jeśli nie jest to konieczne, nie dotykaj anteny wewnętrznej. Może to wpłynąć na 
działanie urządzenia.

 •  Przechowuj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie może być szkod-
liwe, jeśli jest wykorzystywane jako zabawka.
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 •  Gdy urządzenie jest włączone, nie dotykaj metalowych części urządzenia, by 
uniknąć poparzeń.

Korzystanie z urządzenia 

 • Korzystaj z oryginalnych lub autoryzowanych akcesoriów. Korzystanie z jakichkol-
wiek nieautoryzowanych akcesoriów może wpłynąć na działanie urządzenia i być 
sprzeczne z krajowymi przepisami dot. terminali telekomunikacyjnych.

 • Unikaj korzystania z urządzenia w pobliżu lub wewnątrz konstrukcji metalowych 
lub struktur, które mogą emitować fale elektromagnetyczne. Niezastosowanie się 
do wskazówki może wpłynąć na odbiór sygnału.

 • Urządzenie nie jest wodoodporne. Dbaj, by było suche, przechowuj w zacienionym 
i chłodnym miejscu.

 • Nie korzystaj z urządzenia bezpośrednio po gwałtownej zmianie temperatury. 
W takim przypadku wewnątrz i na zewnątrz urządzenia może pojawić się skroplona 
woda, nie korzystaj z urządzenia do momentu wyschnięcia.

 • Postępuj ostrożnie. Nie upuszczaj, nie zginaj, nie uderzaj urządzenia. Jeśli nie zasto-
sujesz się do wskazówek, urządzenie może ulec zniszczeniu.

 • Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 • Zalecany zakres temperatur działania: 0°C – +35°C, zalecany zakres wilgotności: 
5% - 95%.

Korzystanie z baterii

 • Nie doprowadzaj do zwarcia baterii, może to doprowadzić do nadmiernego prze-
grzania się lub pojawienia się ognia.

 • Aby uniknąć wybuchu, nie przechowuj baterii w gorącym miejscu, nie wrzucaj 
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baterii do ognia.
 • Nie rozmontowuj baterii, nie wprowadzaj modyfikacji baterii.
 • Gdy nie korzystasz z baterii przez dłuższy czas, wyjmij ją z urządzenia i przechowaj 
w suchym chłodnym miejscu.

 • Nigdy nie korzystaj z uszkodzonej lub zużytej ładowarki ani baterii.
 • Zużytą baterię zwróć dostawcy lub umieść w pojemniku przeznaczonym na tego 
typu odpady. Nie wyrzucaj wraz ze zwykłymi domowymi odpadami.

Ostrzeżenie! 
Jeśli bateria jest uszkodzona, trzymaj się od niej z daleka. Jeśli zabarwi skórę, obficie 
spłucz wodą i jeśli to konieczne, zwróć się po pomoc do lekarza.

Ograniczenie odpowiedzialności

ZTE nie odpowiada za jakąkolwiek utratę zysków ani za pośrednie, szczególne, 
nieprzewidziane lub wtórne szkody powstałe w wyniku lub w związku z używaniem 
niniejszego produktu, niezależnie od tego, czy ZTE zostało poinformowane, było lub 
powinno być świadome możliwości powstania takich szkód, w tym z utratą zysków, 
przerwą w działalności firmy, kosztami kapitałowymi, kosztami produktów lub usług 
zastępczych i kosztami związanymi z przestojami.

Środowisko        

Symbol WEEE (pokazany z lewej strony) na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, 
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że produktu tego nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z odpadami z gospo-
darstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się odpadów ze sprzętu 
elektronicznego lub elektrycznego przez dostarczenie ich do wyznaczonego punktu, 
w którym takie niebezpieczne odpady są poddawane recyklingowi.

Gromadzenie odpadów tego typu w izolowanych miejscach oraz właściwe ich 
odzyskiwanie przyczynia się do ochrony środowiska. Ponadto prawidłowy recy-
kling sprzętu elektronicznego i elektrycznego zapewnia bezpieczeństwo zdrowia 
i otoczenia człowieka. Dodatkowe informacje o utylizacji i odzyskiwaniu odpadów ze 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz punktach odbioru tego typu odpadów 
można uzyskać w lokalnych urzędach, w punktach zbiórki odpadów i wysypiskach, 
w miejscu, w którym zakupiono sprzęt lub u producenta sprzętu.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest 
umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbo-
lem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego 
lub elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego 
sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości 
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego 
sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny 
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
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Symbol SAR – współczynnik absorpcji promieniowania.

Konstrukcja urządzenia zapewnia zgodność z obowiązującymi wymaganiami w za-
kresie ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych. Wymagania te oparto na nauko-
wych zaleceniach określających marginesy gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich 
osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

W zaleceniach dotyczących ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych wykorzy-
stuje się jednostkę zwaną „współczynnikiem absorpcji swoistej”, (ang. SAR – Spe-
cific Absorption Rate). Badania wartości SAR przeprowadza się z wykorzystaniem 
ustandaryzowanych metod w trakcie emisji promieniowania elektromagnetycznego 
przez kartę z jej najwyższą certyfikowaną mocą, we wszystkich wykorzystywanych 
pasmach częstotliwości.

Choć różne urządzenia mogą wykazywać różnice w zakresie zmierzonych poziomów 
wartości SAR, to wszystkie one zbudowano tak, aby spełniały odpowiednie zalecenia 
dotyczące ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych.

Dane SAR dla mieszkańców krajów, które w swoich przepisach przyjęły limit SAR 
zalecany przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem 
Niejonizującym (ang. ICNIRP – International Comission of Non-ionizing Radiation Pro-
tection), który wynosi 2 W/kg uśrednione dla dziesięciu (10) gramów tkanki (czego 
przykładem są kraje Unii Europejskiej, Japonia, Brazylia i Nowa Zelandia).

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia, jaką zarejestrowano podczas pomiarów 
przeprowadzanych przez ZTE podczas pracy w pobliżu ciała wyniosła 0,827 W/kg.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
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Notatki
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