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www.sar-tick.com

Den här produkten uppfyller tillämpliga 
nationella SAR-gränser på 2,0W/kg.
De specifika maximala SAR-värdena 
hittar du i avsnittet Radiovågor i den här 
användarguiden.
När du bär produkten eller använder den 
buren på kroppen, ska du använda antingen 
ett godkänt tillbehör som ett hölster eller på 
annat sätt upprätthålla ett avstånd på 5 mm 
från kroppen för att säkerställa att kraven 
för RF-exponering efterlevs. Observera 
att produkten kan sända även om du inte 
surfar på internet.

Säkerhet och användning
Vi rekommenderar att du läser det här kapitlet noggrant 
innan du använder enheten. Tillverkaren friskriver sig från 
ansvarsskyldighet för skada som uppstår till följd av olämplig 
användning av den här enheten eller användning som motstrider 
anvisningarna häri.

Sätt inte på din enhet där användning är förbjuden 
eller när användning av enheten kan orsaka störning 
eller fara.

Följ regler på sjukhus och hälsovårdsinrättningar. 
Stäng av enheten i närheten av medicinsk apparatur.

Stäng av enheten på ett flygplan. Enheten kan 
orsaka störningar på flygplanets styrsignaler.

Stäng av enheten i närheten av elektroniska 
precisionsenheter. Enheten kan påverka prestandan 
hos dessa enheter.
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Försök inte ta isär din enhet eller dess tillbehör. 
Endast kvalificerad personal får utföra service eller 
reparera enheten.

Placera inte enheten eller dess tillbehör i behållare 
med starka elektromagnetiska fält.

Placera inte magnetiska lagringsmedier nära enheten. 
Strålning från enheten kan radera informationen på 
dem.

Utsätt inte enheten för höga temperaturer eller 
användning på en plats med brandfarlig gas, som en 
bensinstation.

Håll enheten och dess tillbehör på avstånd från barn. 
Låt inte barn använda enheten utan vägledning.

Använd bara godkända batterier och laddare för att 
undvika explosionsrisk.

Följ de lagar och förordningar som finns avseende 
användning av enheten. Respektera andras privatliv 
och juridiska rättigheter när du använder enheten.

Det rekommenderas att utrustningen endast används i en miljö 
där temperaturen är mellan -10°C och 60°C och luftfuktigheten 
är mellan 10 % och 90 %.

LADDARE
Nätanslutna laddare fungerar inom ett temperaturintervall på: 
0°C till 40°C.
De laddare som är designade för din enhet uppfyller 
säkerhetsstandarden för användning med informationsteknisk 
utrustning och kontorsutrustning.
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De följer också ekodesigndirektivet 2009/125/EC. På grund av 
olika tillämpliga elspecifikationer kan en laddare du köpt i en 
jurisdiktion kanske inte fungera i en annan jurisdiktion. De ska 
endast användas för sitt syfte.
Enligt luftföreskrifter är batteriet som medföljer produkten inte 
laddat. Var god ladda det först.

1. Överblick
LinkZone är en portabel trådlös router som tillhandahåller ett 
enkelt sätt att dela 4G med alla Wi-Fi-enheter.

1.1 Förpackningens innehåll

LinkZone USB-sladd Snabbstartsguide

 eller 

Laddare*

* Typ av laddare varierar beroende på importland. 
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1.2 App 

PC

LinkZone

Läsplattor och iPad Smartphone

1.3 Enhetsöverblick

Nummer Beskrivning 

Strömknapp

WPS-knapp

LED-lampa 

Laddning/Mikro-USB-port
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Använd enhetens 2 knappar så här:

Knapp Beskrivning

 Ström

Tryck och håll i 3 sekunder för att sätta på/
stänga av enheten. 

Tryck snabbt för att sätta LED i antingen 
aktivt eller viloläge.

Tryck och håll i 10 sekunder för att starta om 
enheten.

 WPS

Tryck och håll WPS-knappen i 3 sekunder tills 
Wi-Fi-ledlampan blinkar. 

Tryck snabbt för att sätta enheten i antingen 
aktivt eller viloläge.

Återställ 
Tryck på Ström- och WPS-knappen samtidigt 
i 3 sekunder för att återställa din enhet till 
fabriksinställningarna. 

1.4 LED-display
LED-displayen ska tolkas så här:

Nätverksindikator (röd eller blå LED)

Wi-Fi-indikator (blå LED)

SMS-indikator (blå LED)

Batteriindikator (röd eller blå LED)
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LED-beskrivning:

Ikon Ikon som visas

Nätverksindikator

LED-lampan lyser blått när du är 
ansluten till internet och blinkar när 
anslutningen avbryts.
LED-lampan lyser rött när det inte finns 
nätverksanslutning, täckning eller SIM-
kort. 

Wi-Fi-indikator LED-lampan lyser blått när Wi-Fi är på.

SMS-indikator
LED-lampan lyser blått när du får ett 
nytt meddelande och blinkar när din 
inkorg är full.

Batteriindikator

LED-lampan lyser rött när batterinivån 
är låg.
En långsamt blinkande blå LED-lampa 
indikerar att enheten fungerar.
En snabbt blinkande blå LED-lampa 
indikerar att enheten laddas.
En icke-blinkande blå LED-lampa 
indikerar att enheten är fulladdad.

Strömsparläge:
• Om om ingen knapp tryckts på i 30 sekunder stängs alla LED-

lampor av automatiskt förutom batterilampan. En LED-lampa 
sätts på när USB-sladden används för att ladda enheten eller 
om någon knapp trycks på.

• Om ingen Wi-Fi-anslutning använts på 10 minuter 
kommer internetuppringning kopplas ifrån automatiskt och 
återansluts när du trycker på en knapp på enheten eller om 
enheten återfår Wi-Fi-anslutning.

• Om ingen Wi-Fi-anslutning använts på 30 minuter kommer 
alla LED-lampor automatiskt att stängas av tillsammans med 
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Wi-Fi:s AP-funktion. Tryck på valfri knapp för att återställa 
Wi-Fi:s AP-funktion.

1.5 Installera enheten
Steg 1: Öppna bakhöljet.
Obs: Vi föreslår att du sätter båda tumspetsarna i hålöppningen 
samtidigt och drar ut höljet. 

Steg 2: Installera SIM- och SD-kort i respektive lucka.
VARNING! Sätt inte in mikro-SIM/SD-kortet i kortluckan innan 
du öppnat skyddsluckan. Följ instruktionerna på luckan för att 
öppna och låsa den.
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Steg 3: Installera batteriet.

Steg 4: Stäng bakhöljet.

1.6 Anslutning i Wi-Fi-läge
Wi-Fi-namnet (SSID) och Wi-Fi-nyckeln hittas på klisterlappen 
på baksidan av bakhöljet. Du kan även hitta dem på klisterlappen 
under batteriet.
Steg 1: Använd Wi-Fi-hanteraren på din Wi-Fi-enhet för att välja 
Wi-Fi-namn (SSID).
• Från en Windows PC: Högerklicka på Trådlös 

nätverksanslutning på åtgärdsfältet och välj: Visa tillgängliga 
nätverk. 
Välj en SSID från listan med tillgängliga nätverk.

• Från en Mac: Välj Systemegenskaper -> Nätverk -> Flygplats. 
Klicka på "Avancerat" för att välja en SSID från listan med 
tillgängliga nätverk.

• Från en iOS-enhet: Inställningar -> Wi-Fi. Välj en SSID från 
tillgängliga nätverk.

• Från en Android-enhet: Inställningar -> Trådlösa kontroller 
-> Wi-Fi-inställningar. Välj en SSID från tillgängliga nätverk.

Steg 2: Ange Wi-Fi-nyckeln när du får frågan om säkerhetsnyckel.
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2. Snabbinstallation
Starta webbläsaren och skriv in http://192.168.1.1 i adressfältet. 
Ange lösenordet för att logga in på LinkZones konfigurationssida. 
Standardlösenord för inloggning: admin
Logga in och klicka på "Inställningar" för att konfigurera 
grundinställningarna.

Wi-Fi-inställningar:
• SSID: Ange Wi-Fi-namn för enheten. 
• Säkerhet: Ställ in säkerhetsläge för Wi-Fi-anslutningen.

3. Ladda enheten
Det finns två sätt att ladda enheten. 
Ladda med en adapter
Anslut en USB-sladd mellan enheten och adaptern och koppla in 
den till ett eluttag för att börja ladda.
När enheten stängs av tar det max 3 timmar att ladda den fullt.
Ladda med hjälp av USB
Du kan också ladda enheten genom att ansluta den till datorn 
med en USB-kabel.
När enheten stängs av tar det max 4 timmar att ladda den fullt.
Obs: För att skydda batteriet bör du ladda enheten så snart som 
möjligt efter att LED-indikatorn för lågt batteri börjar blinka.
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4. Certifikat
WEEE-godkännande
Modemet följer nödvändiga krav och andra relevanta åtgärder 
i direktivet om avfallshantering av elektrisk och elektronisk 
utrustning 2012/19/EU (WEEE-direktiv).

Den här symbolen på enheten innebär att de här 
produkterna måste lämnas på en insamlingsplats när 
de ska kasseras.
- Kommunala återvinningscentraler har särskilda 
behållare för den här typen av utrustning.

- Insamlingsbehållare finns vid försäljningsställen.
De kommer sedan att återvinnas, vilket förhindrar att ämnen 
sprids i miljön och komponenterna kan återanvändas.
I länder inom EU:
Dessa insamlingsplatser är kostnadsfria.
Alla produkter med det här märket måste lämnas på dessa 
insamlingsplatser.
I jurisdiktioner utanför EU:
Utrustning med den här symbolen får inte slängas i vanliga 
soptunnor om din jurisdiktion eller region har lämpliga 
anläggningar för återvinning och insamling, den ska i stället 
lämnas på insamlingsplatser för återvinning.
VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS 
MED ETT AV FELAKTIGT TYP. KASSERA ANVÄNDA 
BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA

RoHs-godkännande
Modemet följer de gränser som anges för användning av skadliga 
ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, direktiv 2011/65/
EC (RoHs-direktiv).



12

Radiovågor
Alla modemmodeller måste efterleva internationella standarder 
(ICNIRP) eller Europadirektiv 2014/53/EU (RED) innan de kan 
släppas ut på marknaden. Att användarens och andra personers 
hälsa och säkerhet skyddas är ett viktigt krav i dessa standarder 
eller detta direktiv.
DEN HÄR ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA 
RIKTLINJER FÖR EXPONERING AV RADIOVÅGOR.
Enheten är en radiosändare och mottagare. Den är designad 
för att inte överstiga exponeringsgränserna för radiovågor 
(elektromagnetiska fält för radiovågor) som rekommenderas 
av internationella riktlinjer. Riktlinjerna utvecklades av en 
oberoende vetenskaplig organisation (ICNIRP) och innehåller 
en betydande säkerhetsmarginal framtagen för att garantera 
säkerheten för alla människor, oavsett ålder och hälsotillstånd.
Riktlinjerna för exponering av radiovågor använder en måttenhet 
som kallas SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för 
mobilenheter är 2 W/kg.
Tester för SAR genomförs med hjälp av standardiserade 
funktionspositioner där enheten sänder på högsta certifierade 
nivå på alla testade frekvensband. De högsta SAR-värdena enligt 
ICNIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

Maximal SAR för den här modellen och förhållanden när den 
noterades.

Kroppsburen SAR 1,361 W/kg LTE Band VII+Wi-Fi

Under användning är SAR-värdena för den här enheten oftast 
mycket lägre än de värden som anges ovan. Det beror på att av 
systemeffektivitetsskäl och för att minska störning på nätverket, 
minskas telefonens energi när full kraft inte behövs för samtalet. 
Ju lägre energieffekt för enheten, desto lägre SAR-värde.
Kroppsburna SAR-tester har gjorts på ett separationsavstånd 
på 5 mm. För att uppfylla riktlinjerna för RF-exponering vid 
kroppsburen drift bör enheten vara minst så här långt från 
kroppen. Om du inte använder ett godkänt tillbehör måste du 
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se till att den produkt du använder är fri från metall och att den 
håller telefonen på det indikerade avståndet från kroppen. 
Världshälsoorganisationen har fastställt att aktuell vetenskaplig 
information inte indikerar något behov av särskilda 
försiktighetsåtgärder för användning av mobilenheter. 
De rekommenderar att om du ytterligare vill reducera din 
exponering kan du göra det genom att begränsa användningen 
eller hålla enheten borta från huvud och kropp.

Mer information finns på www.alcatel-mobile.com
Ytterligare information om elektromagnetiska fält och allmän 
hälsa finns på följande webbplats: http://www.who.int/peh-emf.
Enheten har en inbyggd antenn. För optimal drift ska du undvika 
att röra den eller förstöra den.

Licenser

Wi-Fi-logotypen är ett certifieringsmärke för 
Wi-Fi Alliance.

Vi poängterar härmed att användargarantin för 
immaterialrättsöverträdelse endast är begränsad till EU/EES/
Schweiz.
Om produkten skulle exporteras, medtagas eller användas av 
kunden eller användaren utanför EU/EES/Schweiz upphör 
tillverkarens ansvar och rätten till garanti och skadeersättning 
gällande Produkten (inklusive skadeersättning gällande 
immaterialrättsöverträdelse).

Allmän information
Internet address: www.alcatel-mobile.com
Hotline-nummer: se ”Services”-broschyren eller gå till vår 
webbplats.
Tillverkare: TCL Communication Ltd.
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Adress: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong 
Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
Denna radioutrustning fungerar med följande frekvensband och 
maximal radiofrekvenseffekt:
LTE B1/B3/B7/B8/B20: 23dBm
UMTS/HSDPA/HSDPA+/HSUPA B1/B3/B8: 23dBm
GSM900: 32.5dBm
GSM850: 32.5dBm
GSM1800: 29.5dBm
GSM 1900: 29.5dBm
Wi-Fi: 15±2 dBm (11b  1Mbps)
Härmed intygar TCL Communication Ltd att radioutrustningen 
typ Alcatel MW40V är överensstämmer med direktiv 2014/53/
EU.
Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse 
finns på följande internetadress: http://www.alcatel-mobile.
com/EU_doc
Beskrivningen av tillbehör och komponenter, inklusive 
programvara, som gör det möjligt för radioutrustningen att 
fungera som avsett, kan erhållas i den fullständiga texten av 
EU-försäkran om överensstämmelse på följande internetadress: 
http://www.alcatel-mobile.com / EU_doc

5. Garanti
Enheten garanteras mot avvikelser från tekniska specifikationer 
för en period av tolv (12)(1) månader från och med det datum som 
anges på fakturan.
Enligt villkoren i denna garanti, måste du omedelbart informera 
din leverantör i händelse av en överensstämmelsedefekt på den 
här enheten, och presentera ett inköpsbevis.
Leverantören eller reparatören kommer besluta om att ersätta 
eller reparera denna enhet, det som är lämpligt.

(1) Garantiperioden kan variera från land till land.
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Reparation eller ersättning av enheten garanteras EN (1) månad 
om det inte finns lagbestämmelser om motsatsen.
Garantin gäller inte för skador eller defekter på denna enhet på 
grund av:
1) Att inte bruks- eller installationsanvisningarna har följts,
2) Att inte vara kompatibel med tekniska standarder och 

säkerhetsstandarder som gäller i det geografiska område där 
enheten används,

3) Felaktigt underhåll av energikällor och den totala elektriska 
installationen,

4) Olyckor eller konsekvenser av stöld av fordonet i vilket 
enheten transporteras, vandalism, blixtnedslag, brand, fukt, 
infiltration av vätskor, dåligt väder,

5) Att utrustning som inte tillhandahålls eller rekommenderas 
av tillverkaren ansluts till eller integreras med enheten,

6) Service, ändringar eller reparationer som utförs av personer 
som inte är godkända av tillverkaren, säljaren eller godkänt 
underhållscenter,

7) Användning av denna enhet i annat syfte än det för vilket 
den är avsedd,

8) Störningar orsakade av yttre orsaker (t ex radiostörningar 
från annan utrustning, makt spänningsvariationer),

9) Felaktiga anslutningar till följd av otillfredsställande 
radiosändning eller som orsakas av frånvaron av 
radiorelätäckning.

Garantin gäller heller inte för den här enheten om markeringar 
eller serienummer har tagits bort eller ändrats.
Denna enhet är täcks också av garantin mot dolda fel (fel i själva 
konstruktionen, tillverkning, etc.).
Det finns inga andra uttryckliga garantier än denna tryckta 
begränsade garanti, uttryckligen eller underförstått, av något 
slag.
Under inga omständigheter ska tillverkaren vara ansvarig för 
tillfälliga skador eller följdskador av något slag, inklusive men 
inte begränsat till handelsförlust, kommersiell förlust, i den 
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utsträckning dessa skador kan ansvarsfriskrivas enligt lag. 
Vissa länder/stater tillåter inte uteslutande eller begränsning 
av tillfälliga eller följdriktiga skador, eller begränsning av 
underförstådda garantier, så föregående begränsningar eller 
uteslutande kanske inte gäller dig.

Alcatel är ett varumärke för Alcatel-Lucent och används 
under licens av TCL Communication Ltd.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Alla rättigheter 
förbehålls

TCL Communication Ltd. förbehåller sig rätten att ändra 
material eller teknisk specifikation utan föregående 

meddelande.


