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Kennismaken met het apparaat

Uitvoering
De volgende afbeelding is alleen bedoeld ter referentie.

1. Klepje voor SIM-kaart en resetopening 
2. Aansluiting voor opladen/micro-USB
3. Aansluiting externe antenne 
4. LCD-scherm
5. Aansluiting externe antenne
6. FUNC-toets 
7. AAN/UIT-knop
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Kennismaken met het apparaat

Indicatoren
De volgende pictogrammen kunnen op het LCD-
scherm verschijnen wanneer het apparaat is 
ingeschakeld. In de tabel hieronder worden de 
pictogrammen beschreven.

Pictogram Beschrijving

Sterkte netwerksignaal

4G+ / 4G
3G / 2G

Netwerktype

Roamingmodus

Verbonden met internet

Verbonden met internet via Internet-
Wi-Fi-modus

Nieuwe meldingen

Wi-Fi-status en aantal verbonden 
gebruikers

Accuniveau
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Kennismaken met het apparaat

Aansluitscenario’s
U kunt het apparaat op twee manieren verbinden met 
internet. Meerdere clients kunnen tegelijkertijd surfen. 
De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter 
referentie. 
•	 4G-modus: u kunt verbinding maken met internet 

via een micro-SIM-kaart.

•	 Internet-Wi-Fi-modus: u kunt surfen door het 
apparaat aan te sluiten op een WLAN-apparaat 
(bijvoorbeeld een hotspot of een draadloze router) 
via Wi-Fi. Het WLAN-apparaat moet al verbinding 
hebben met internet.
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 Let op! 
De mobiele telefoon en het WLAN-apparaat moeten 
zich in verschillende subnetwerken bevinden. 

SIM-kaart

Let op! De SIM-kaart is in de fabriek in het apparaat 
geplaatst.
1. Open de sleuf van de micro-SIM-kaart. Plaats een 

micro-SIM-kaart in de sleuf voor de micro-SIM-
kaart.

 Let op! 
Open en sluit het klepje voorzichtig: het zit vast aan het 
apparaat.

Kennismaken met het apparaat
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 WAARSCHUWING! 
Voorkom beschadiging aan het apparaat door geen 
ander type SIM-kaart te gebruiken en maak ook geen 
gebruik van een niet-standaard micro-SIM-kaart die 
uit een gewone SIM-kaart is geknipt. Neem contact 
op met uw leverancier voor het ontvangen van een 
standaard micro-SIM-kaart.

2. Sluit het klepje van de sleuf voor de micro-SIM-
kaart.

 Wanneer u de pincode voor de micro-SIM-kaart 
wilt activeren, verschijnt een pagina waarin u de 
pincode kunt invoeren. Wanneer deze pagina niet 
wordt geopend, gaat u naar http://192.168.100.1 
om in te loggen met het beheerderswachtwoord 
(dit is gelijk aan het standaard Wi-Fi-wachtwoord). 
Geef vervolgens de pincode voor de SIM-kaart op.

SIM-kaart
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Verbinden met het apparaat

Verbinden met Wi-Fi
1. Schakel het apparaat in.
2. Controleer of de pc/client over een Wi-Fi-verbinding 

beschikt. Zoek naar een beschikbaar draadloos 
netwerk.

 Let op! 
Informatie over hoe u naar draadloze netwerken zoekt, 
vindt u in de gebruiksaanwijzing van de client. Wanneer 
u een computer gebruikt, geeft u op dat automatisch 
een IP-adres wordt toegewezen.
3. Selecteer de Wi-Fi-naam (SSID) voor het apparaat 

en klik op Verbinding maken.
4. Geef desgewenst het Wi-Fi-wachtwoord op. Klik op 

OK.
  Let op! 

In het hoofdstuk Wi-Fi-SSID en wachtwoord zoeken 
vindt u meer informatie over hoe u de standaard-Wi-Fi-
SSID en het bijbehorende wachtwoord vindt.
5. Wacht tot de client met de mobiele telefoon is 

verbonden.
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Verbinden met het apparaat

Aansluiten met een USB-kabel
1. Sluit een computer op het apparaat aan met een 

USB-kabel.
2. Schakel het apparaat in. 
3. Wacht tot de computer met de mobiele telefoon is 

verbonden.

Wi-Fi-SSID en wachtwoord zoeken

De standaard Wi-Fi-SSID en het bijbehorende 
wachtwoord vindt u op de volgende manier:
•	 Lees	het	label	op	het	apparaat.
•	 Druk	op	de	FUNC-toets om de menu-opties weer te 

geven. Selecteer Apparaatgegevens. Vervolgens 
worden de Wi-Fi-SSID en het wachtwoord op het 
scherm getoond.
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Aanmelden bij de configuratiepagina 
voor de mobiele 4G-hotspot

1. Controleer of de verbinding tussen de mobiele 
telefoon en de client functioneert.

2. Open de webbrowser. Typ http://192.168.100.1.
3.	 Meld	u	aan	op	de	configuratiepagina	voor	de	

mobiele 4G-hotspot door het wachtwoord in te 
voeren.

 Let op! 
•	 Het	standaardwachtwoord	is	hetzelfde	als	het	

standaard Wi-Fi-wachtwoord.
•	 Wanneer	u	zich	aanmeldt	op	de	configuratiepagina	

voor de mobiele 4G-hotspot, wordt u gevraagd het 
standaardwachtwoord voor aanmelden te wijzigen.

 Klik op Ja of Nee.
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Wi-Fi-SSID en wachtwoord wijzigen

1.	 Meld	u	aan	op	de	configuratiepagina	voor	de	
mobiele 4G-hotspot.

2. Selecteer Instellingen onder Wi-Fi. Klik op 
Primaire SSID.

3. Wijzig de Wi-Fi-naam of het Wi-Fi-wachtwoord in 
de sectie Primaire SSID.

4. Klik op Toepassen.
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Verbinden met internet

4G-modus
Wanneer een client is verbonden met de mobiele 
telefoon, kunt u verbinding maken met internet 
in de automatische of handmatige modus. De 
automatische modus is de standaardinstelling.

Modus Actie

Automatisch
De mobiele telefoon wordt automatisch 
verbonden met internet. U kunt surfen 
via de client.

Handmatig

1.	 Meld	u	aan	op	de	configuratiepagina	
voor de mobiele 4G-hotspot.

2. Selecteer Instellingen > 
Verbindingsmodus > Handmatig 
en klik vervolgens op Toepassen.

  Let op! Controleer of het apparaat 
geen verbinding heeft met internet.

3. Klik op  om terug te gaan naar de 

startpagina. Klik op  .
 U kunt ook op de FUNC-

toets drukken en vervolgens 
Gegevensverbinding selecteren. 
Selecteer Ja.
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 Let op!
Wanneer u de parameters voor het apparaat wilt 
wijzigen,	meldt	u	zich	aan	op	de	configuratiepagina	
voor de mobiele 4G-hotspot.

Internet-Wi-Fi-modus
1.	 Meld	u	aan	op	de	configuratiepagina	voor	de	

mobiele 4G-hotspot.
2. Selecteer Instellingen onder Wi-Fi. Klik op 

Internettoegangspunt. 
3. Voor het Internettoegangspunt selecteert 

u Activeren en klikt u op Toepassen. Voor 
Voorkeursnetwerk selecteert u Wi-Fi en klikt u op 
Toepassen.

4. Maak verbinding met het Wi-Fi-toegangspunt.
 Hieronder vindt u uitleg over twee verschillende 

manieren van toegang.

Verbinden met internet
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u Selecteer een hotspot in de sectie Wi-Fi-hotspot. 
Klik op Verbinding maken. Geef een wachtwoord 
op in het tekstvak Wachtwoord en klik op Ja.

u Klik op Netwerk toevoegen. Geef de informatie 
voor de Wi-Fi-hotspot op in Wi-Fi-hotspot 
toevoegen. Klik op Toepassen. Klik op de Wi-Fi-
hotspot die u hebt toegevoegd. Klik op Verbinding 
maken.

Wanneer de client eenmaal is verbonden met de Wi-Fi-
hotspot, kunt u op internet surfen.

Verbinden met internet
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De FUNC-toets gebruiken 

•	 Wanneer het scherm niet is geactiveerd:
 Schakel het scherm in door te drukken op de toets 

FUNC.
•	 Wanneer het scherm is geactiveerd:
 Druk op de FUNC-toets om de menu-opties 

weer te geven. U kunt verbinding maken met 
internet, bestanden downloaden, Wi-Fi-instellingen 
configureren,	informatie	over	het	apparaat	bekijken,	
de Wi-Fi-QR-code weergeven, de WPS-functie 
activeren, wereldwijde roaming in-/uitschakelen 
zonder	u	aan	te	melden	op	de	configuratiepagina	
voor de mobiele 4G-hotspot.
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De computer configureren

Hier leest u hoe u het internetprotocol voor de Wi-
Fi-verbinding	configureert	in	het	besturingssysteem	
Windows 7.
1. Klik met de rechtermuisknop op Netwerk. 

Selecteer Eigenschappen.
2. Selecteer Adapterinstellingen wijzigen.
3. Klik met de rechtermuisknop op Verbinding via 

draadloos netwerk. Selecteer Eigenschappen. 
4. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4). 

Klik op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch een IP-adres ophalen en 

Automatisch een DNS-serveradres ontvangen. 
Klik op OK.
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Bijwerken van de apparaatsoftware

Voor het verbeteren van de prestaties en de 
betrouwbaarheid van de router, moet de software 
van de router regelmatig worden bijgewerkt. De 
router controleert automatisch of er nieuwe software 
beschikbaar is. 
Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, wordt 
die automatisch gedownload naar de router en krijgt 
de gebruiker een melding via de webbrowser met 
informatie dat er nieuwe software beschikbaar is. 
De gebruiker kan kiezen om nu of op een later tijdstip 
bij te werken.
-  Nu. De router wordt meteen bijgewerkt met de 

nieuwe software. 
-  Later. De router wordt automatisch bijgewerkt 

tussen 02.00 – 06.00 u. op de volgende dag of 
wanneer het apparaat de volgende keer wordt 
gestart.

Let op! Tijdens het bijwerken is internet niet 
beschikbaar.
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Belangrijke informatie

Voor de eigenaar
•	 Een	aantal	elektronische	producten,	zoals	

elektrische voertuigsystemen, kunnen bij 
ontoereikende afscherming hinder ondervinden 
van elektromagnetische storingen van de mobiele 
telefoon. Win zo nodig advies in bij de producent 
van het desbetreffende apparaat voordat u 
gebruikmaakt van het apparaat/de telefoon.

•	 Gebruik	van	het	apparaat	kan	storingen	geven	bij	
medische apparatuur, zoals gehoorapparaten en 
pacemakers. Wanneer de telefoon is ingeschakeld, 
moet u erop letten dat u zich op een afstand van 
meer dan 20 centimeter bevindt van dergelijke 
medische apparaten. Schakel het apparaat zo 
nodig uit. Win eventueel advies in bij een arts of de 
producent over de medische apparatuur voordat u 
de telefoon gebruikt.

•	 Wees	voorzichtig	met	het	gebruik	van	de	telefoon	
op brandgevaarlijke plekken, zoals benzinestations 
en in fabrieken met licht ontvlambare gassen en 
producten. Schakel het apparaat zo nodig uit.
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•	 Gebruik	het	apparaat	niet	voor	elektronische	
overdracht in vliegtuigen, bij benzinestations 
of in ziekenhuizen. Let op borden en andere 
waarschuwingen. Schakel het apparaat uit in 
omgevingen waar deze borden staan.

•	 Raak	de	inwendige	antenne	alleen	aan	als	dat	
echt	nodig	is.	Een	dergelijke	ingreep	kan	namelijk	
schade toebrengen aan de telefoon.

•	 Gebruik	de	telefoon	niet	in	afgesloten	ruimtes	of	
in gebieden met beperkte ventilatie. Wanneer u 
langere tijd in dergelijke omgevingen verblijft, kan 
de telefoon zich automatisch uitschakelen, als 
beveiliging tegen te hoge temperatuur. Wanneer 
dat gebeurt, moet u de telefoon laten afkoelen 
in een omgeving met een goede ventilatie. Pas 
daarna kunt u de telefoon weer op de gewone 
manier gebruiken.

•	 Houd	de	telefoon	buiten	bereik	van	kleine	kinderen.	
De telefoon kan letsel veroorzaken wanneer die als 
speelgoed wordt gebruikt.

•	 Raak	de	metalen	delen	niet	aan	als	de	telefoon	is	
ingeschakeld. Wanneer u die onderdelen aanraakt, 
loopt u namelijk de kans u te branden.
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Voor u als gebruiker
•	 Gebruik	alleen	originele	of	goedgekeurde	

accessoires. Wanneer u niet gebruikmaakt van 
goedgekeurde accessoires, kan dat nadelige 
gevolgen hebben voor de prestaties van de 
telefoon. Ook kan het een overtreding vormen van 
de regels voor telecommunicatieterminals die van 
kracht zijn in het land waar u woont.

•	 Gebruik	de	telefoon	niet	in	de	buurt	van	of	in	
metalen constructies en gebouwen waar mogelijk 
elektromagnetische golven actief zijn: dat kan de 
ontvangst van het signaal verstoren.

•	 De	telefoon	is	niet	waterdicht.	Zorg	ervoor	dat	die	
altijd droog is. Bewaar de telefoon op een koele 
plek zonder direct zonlicht.

•	 Gebruik	de	telefoon	niet	wanneer	de	
omgevingstemperatuur net is veranderd. Dan kan 
er condensvorming in en aan de buitenkant van de 
telefoon optreden. Gebruik de telefoon alleen als 
die helemaal droog is.

•	 Hanteer	de	telefoon	behoedzaam.	Laat	het	
apparaat niet vallen en verbuig het niet. Sla er niet 
op. Anders kan de telefoon beschadigd raken.
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•	 Alleen	daartoe	bevoegde	specialisten	mogen	de	
telefoon uit elkaar halen en repareren.

•	 We	bevelen	een	gebruikstemperatuur	voor	
de telefoon aan van 0°C tot +35°C en een 
luchtvochtigheid van 5% tot 95%.

Overbelastingsbeveiliging 
Het apparaat bevat een lithiumbatterij en is beschermd 
tegen overbelasting en oververhitting. Dit werkt 
als volgt wanneer de lader van het apparaat is 
aangesloten: 
•	 Wanneer	het	laadniveau	van	het	apparaat	boven	

de 60% komt en de temperatuur tegelijkertijd 
stijgt tot boven 45 graden gedurende een periode 
van 1,5 uur, wordt de overbelastingsbeveiliging 
geactiveerd. 

•	 Wanneer	de	overbelastingsbeveiliging	is	
geactiveerd, wordt het opladen afgebroken 
en wordt het apparaat ontladen tot ca. 60%. 
Vervolgens blijft het laadniveau gehandhaafd op 
60%. De werking van het apparaat blijft verder 
intact. 

Om de overbelastingsbeveiliging te resetten koppelt u 
de laadkabel aan/af of start u het apparaat opnieuw op.
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Gebruik van de batterij 
Verwissel de ingebouwde, oplaadbare batterij 
in het apparaat niet zelf. De batterij mag alleen 
worden	vervangen	door	ZTE	of	door	erkende	ZTE-
serviceproviders.

Beperkte garantie
De garantie dekt niet de defecten in het product die 
worden veroorzaakt door:
i. Slijtage die is ontstaan door redelijk/normaal 

gebruik.
ii. Doordat de eindgebruiker niet de instructies heeft 

gevolgd	die	ZTE	beschikbaar	heeft	gesteld	voor	de	
installatie, de werking en het onderhoud.

iii. Doordat de eindgebruiker nalatig is geweest of 
onjuist heeft gehandeld bij het hanteren, installeren 
uit elkaar halen, bewaren, onderhouden en 
gebruiken van het product.

iv. Wijzigingen en reparaties die niet zijn uitgevoerd 
door	ZTE	of	door	ZTE-gecertificeerde	specialisten.
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v. Stroomonderbreking, stroompieken, brand, 
overstroming, ongevallen, handelingen van derden 
en andere gebeurtenissen waarvan redelijkerwijs 
niet	mag	worden	verwacht	dat	ZTE	daarop	invloed	
kan uitoefenen.

vi. Gebruik van producten door derden evenals 
gebruik in combinatie met producten van derden, 
indien het defect te maken heeft met deze 
combinatie.

vii. Overig gebruik dat niet is bedoeld voor het product.
Wanneer er sprake is van bovenstaande 
omstandigheden, heeft u als eindgebruiker geen recht 
op het retourneren van het product, het weigeren 
van	het	product	of	een	restitutie	(van	ZTE)	voor	het	
product.
Deze garantie is de enige mogelijkheid van 
de eindgebruiker op compensatie en de enige 
aansprakelijkheid	van	ZTE	voor	defecte	producten	
en producten die niet aan de gestelde eisen voldoen. 
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De garantie vervangt alle andere uitdrukkelijke, 
stilzwijgende en wettelijk vastgestelde garanties, 
inclusief maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties 
voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een 
bepaald doel, voor zover geen andere eisen gelden 
volgens dwingende bepalingen in de geldende 
wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid
ZTE	kan	niet	aansprakelijk	worden	gehouden	voor	
winstderving of indirecte, bepaalde of onbedoelde 
schade of gevolgschade die ontstaat door het 
gebruik	van	dit	product,	ongeacht	of	ZTE	daarover	
is geïnformeerd, kennis van heeft of op de hoogte 
zou moeten zijn dat dergelijke schade kan optreden, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, 
onderbreking of verstoring van de bedrijvigheid, 
kapitaalkosten, kosten voor vervangende ruimten, 
-uitrusting en -producten evenals kosten voor 
onderbreking van het werk.
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JURIDISCHE INFORMATIE

Copyright	©	2018	ZTE	CORPORATION.
Alle rechten voorbehouden. 
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden 
geciteerd, gereproduceerd, vertaald of gebruikt in 
enigerlei vorm of op enigerlei wijze, noch elektronisch 
of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren en 
gebruik	van	microfilm,	zonder	vooraf	verleende	
schriftelijke	goedkeuring	van	ZTE	Corporation.
De	handleiding	wordt	gepubliceerd	door	ZTE	
Corporation. We behouden ons het recht voor 
wijzigingen aan te brengen in drukfouten of 
specificaties	bij	te	werken	zonder	voorafgaande	
mededeling.

Versienr: R1.0
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Probleemoplossing

Probleem Aanbevolen maatregelen

De telefoon kan 
niet via een USB-
kabel worden 
verbonden met 
een computer.

•	 Installeer	de	software.	Voer	
het installatieprogramma uit in 
Deze pc. 

•	 Installeer	de	software	
nogmaals wanneer het 
station van de telefoon niet 
functioneert. Verwijder eerst 
de software.

Het is niet mogelijk 
om de telefoon 
met een client te 
verbinden via Wi-
Fi.

•	 Controleer	of	de	Wi-Fi-functie	
is geactiveerd.

•	 Werk	de	netwerklijst	bij.	
Selecteer de juiste SSID.

•	 Controleer	het	IP-adres.	Let	
erop dat de client automatisch 
een IP-adres krijgt.

•	 Geef	de	juiste	netwerksleutel	
op (Wi-Fi-wachtwoord) 
wanneer u de client verbinding 
laat maken met de telefoon.
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Probleem Aanbevolen maatregelen

Het is niet mogelijk 
om internet af te 
sluiten als de client 
nog is verbonden 
via de telefoon.

•	 Controleer	of	u	een	
functionerende micro-SIM-
kaart gebruikt.

•	 Probeer	het	op	een	andere	
locatie: kies een locatie waar 
u een goede signaalsterkte 
hebt.

•	 Controleer	de	instellingen	voor	
de WAN-verbindingsmodus.

•	 Neem	contact	op	met	de	
serviceprovider voor hulp bij 
de APN-instellingen.

Het lukt niet de 
client verbinding 
te laten maken 
met internet in de 
Internet-Wi-Fi-
modus.

•	 Controleer	of	het	WLAN-
apparaat verbinding heeft met 
internet.

•	 Controleer	of	de	telefoon	en	
het WLAN-apparaat zich in 
verschillende subnetwerken 
bevinden.
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Probleem Aanbevolen maatregelen

Het lukt niet om de 
configuratiepagina	
voor de mobiele 
4G-hotspot te 
openen.

•	 Controleer	of	het	juiste	
adres is opgegeven. 
Het standaardadres is 
http://192.168.100.1 of 

 http://elisa.home.
•	 Gebruik	slechts	één	

netwerkadapter in de 
computer.

•	 Maak	niet	gebruik	van	een	
proxyserver.

Meer  hulp
U kunt als volgt om ondersteuning vragen:
•	 Verzend	een	e-mail	aan mobile@zte.com.cn
•		 Ga	naar www.ztedevice.com
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SAR (Specific Absorption Rate)
Het mobiele apparaat is een radiozender en radio-
ontvanger tegelijk. Het apparaat is ontworpen om niet 
de blootstellingslimiet voor radiogolven te overschrijden 
volgens internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn 
ontwikkeld door de onafhankelijk wetenschappelijke 
organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges 
die zijn opgesteld voor het waarborgen van 
bescherming voor alle personen, ongeacht leeftijd en 
gezondheidstoestand.
De richtlijnen maken gebruik van de meeteenheid SAR 
(Specific	Absorption	Rate,	specifiek	absorptieniveau).	
De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en de 
hoogste SAR-waarde voor het apparaat bij testen op 
het lichaam was 1,176 W/kg* op een afstand van 5 mm. 
Omdat SAR wordt gemeten bij gebruik van het 
apparaat in de stand met het hoogste stralingsniveau, 
ligt de feitelijke SAR-waarde voor dit apparaat bij 
gebruik in de regel lager dan de bovenstaande waarde. 
Dit komt door automatische veranderingen in de 
energiestand van het apparaat om een zo lang mogelijk 
stroomverbruik te waarborgen bij communicatie via het 
netwerk.
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*	De	testen	worden	uitgevoerd	conform	EN50360,	
EN50566,	EN	62479,	EN	62209-1	en	EN	62209-2.

Specificaties
Deze radioapparatuur functioneert op de 
volgende frequentiebanden en met het hoogste 
radiofrequentievermogen.

 Let op!
Alle	ZTE-producten	voldoen	aan	deze	
stroombeperkingen	die	zijn	bepaald	door	de	EU.	De	
frequentiebanden die worden ondersteund door het 
product zijn afhankelijk van het model.
GSM 850/900: 32,6 dBm
GSM 1800/1900: 29,3 dBm
UMTS BAND 1/8: 23 dBm
LTE	BAND	1/3/7/8	22.5	dBm
LTE	BAND	20/28:	23	dBm
802.11a/b/g/n:2.4GHz Band < 20 dBm
5GHz Band I/II/III < 23 dBm
5GHz Band IV < 14 dBm



29

CE-label
Waarschuwing voor batterij
Er	bestaat	de	kans	op	explosiegevaar	wanneer	de	
batterij wordt vervangen door een foutief type. Dank 
gebruikte batterijen af volgens de aanwijzingen.
USB-poort
Sluit het product alleen aan via een USB-interface van 
versie USB 2.0.
Juist gebruik
Het apparaat kan alleen worden gebruikt op locaties 
zoals wordt beschreven in deze gids. Vermijd het 
aanraken van het gedeelte rondom de antenne op het 
apparaat. 
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Verklaring over RoHS-naleving
Om de belasting voor het milieu tot een minimum te 
beperken en voor verantwoordelijk gedrag ten opzichte 
van het milieu wereldwijd, fungeert dit document als 
een	formele	verklaring	dat	ZTE	MF971V,	geproduceerd	
door	ZTE	CORPORATION,	voldoet	aan	de	EU-
norm	2011/65/EU	-	RoHS	(Restriction	of	Hazardous	
Substances, beperking in het gebruik van gevaarlijke 
stoffen) ten aanzien van de volgende stoffen:
1. Lood (Pb)
2.  Kwik (Hg)
3.  Cadmium (Cd)
4.  Zeswaardig chroom (Cr (VI))
5.  Polybroombifenylen (PBB)
6.		 Polybroomdifenylethers	(PBDE)
ZTE	MF971V,	geproduceerd	door	ZTE	
CORPORATION, voldoet aan de eisen in de richtlijn 
2011/65/EU.
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Afdanken van oude apparaten

1. Wanneer dit symbool van een 
doorgekruiste afvalbak op een 
product staat, betekent dit dat 
het product is opgenomen in de 
Europese	richtlijn	2012/19/EU.

2. Alle elektrische en elektronische 
producten moeten worden 
afgedankt bij een door de overheid 
aangegeven verzamelplaats en 
mogen niet met het huishoudelijk 
afval worden weggegooid.

3. Correct afdanken van uw oude 
apparaat draagt bij aan het 
voorkomen van mogelijk negatieve 
effecten op het milieu en de 
gezondheid van de mens.

Als u informatie wilt inwinnen over het hergebruik van 
dit	product	op	basis	van	de	WEEE-norm,	kunt	u	een	
e-mail sturen naar weee@zte.com.cn
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EG-VERKLARING VAN 
OVEREENSTEMMING

Hiermee	garandeert	ZTE	Corporation	dat	de	
radioapparatuur	type	ZTE	MF971V	voldoet	aan	de	
eisen	in	de	richtlijn	2014/53/EU.
De	uitgebreide	versie	van	de	EG-verklaring	van	
overeenstemming vindt u op:
http://certification.ztedevice.com

Deze uitrusting mag worden 
toegepast in:

AT BE

CY CZ DK EE FI FR

DE GR HU IE IT LV

LT LU MT NL PL PT

SK SI ES SE GB IS

LI NO CH BG RO TR
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ZTE CORPORATION 
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, China 
Postbusnummer: 518057


