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Ръководство на потребителя за ZyXEL LTE3301-PLUS LTE 

I. Инсталиране на хардуер: 

 

1. Уверете се, че LTE3301- PLUS е изключен. Оставете SIM карта (Micro-SIM карта) в слота за 

SIM карта за достъп до LTE мрежата, както е показано.  

2. Инсталиране на антените.   

 

3. Изберете типа на щепсела за Вашата държава. Използвайте адаптер на захранването, 

предоставен с Вашия LTE3301-PLUS, за да свържете подходящ източник на захранване към 

това гнездо. Натиснете бутон POWER, за да включите LTE3301-PLUS.  

4. Проверете дали светодиодът POWER вече не е включен.  

 

II. Мрежова връзка: 

 

5-а: Намерете името на Wi-Fi (SSID) и въведете 

Wi-Fi паролата. На вашия смартфон или лаптоп 

намерете SSID. Въведете ключа за свързване. 

5-b: За да инициирате WPS за настройка на сигурна 

WiFi връзка между LTE3301-PLUS и безжичен 

клиент, натиснете бутона WPS за 1 до 5 секунди.  

Натиснете бутона WPS на клиента в рамките на 2 

минути. Ако WPS методът е неуспешен, използвайте 

SSID и ключа за безжичната връзка, за да настроите 

WiFi връзка.  

Поставете micro SIM карта в 
слота. Тя трябва да бъде с чипа 
надолу, а отрязаната й част 
трябва да бъде в левия ъгъл. 

Отзад 

Ел. контакт 

Захранване 

Сканирайте QR кода на етикета на 
устройството, за да видите SSID и WiFi 
ключа на вашия смартфон.  

Употреба на WPS 

Употреба на Ethernet кабел  

WPS 
настройка 

Например лаптоп, 
компютър и т.н. 

Натиснете за 1-5 секунди 

в рамките на 
2 минути 

Само Android 

WPS 

WLAN 
WPS 

Мига (бавно) 

Мига (бавно) 

- Свързване към 2.4G 
WiFi през WPS 
- Свързване към 5 WiFi 
през WPS 

Употреба на SSDI 
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5-с: Използвайте Ethernet кабел, за да свържете компютър към един жълт LAN порт на LTE3301-

PLUS. 

 

III. Конфигуриране: 

LTE3301-PLUS Wi-Fi е активирана по 

подразбиране. За да деактивирате и 

активирате отново, натиснете бутона WiFi за 

повече от 5 секунди.  

IV. LED индикатори: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Регулаторна информация: 

Вносител за Европейски съюз: Zyxel Communications A/S, Generatorvej 8D, 2860 Сьоборг, 

Дания http://www.zyxel.dk  

 

Потребителско 
име: admin  
Парола: 1234 (по 
подразбиране) 

 

Натиснете за повече от 5 секунди, за да вкл./изкл. WiFi 

Свети – 2.4G WiFi готов 

Свети – 5G & 2.4G+WiFi готов 

Мига – Зареждане на устройството  
Свети – Включен 
Не свети – Изключен  

Захранване  Интернет  

Мига – Извършва се трафик на данни  
Свети – Свързан към Интернет 
Не свети – Няма достъп до Интернет  

Мига бързо – Търси канал  
Мига бавно – WAN връзката е ок и е свързана чрез 3G   
Свети – WAN връзката е ок и LTE е свързан 
Не свети –WAN се е провалил  

Бял 

цвят  

Бял 

цвят  

Бял цвят  

Зелен цвят  Свети – WAN връзката е ок и е свързана чрез Ethernet порт 
Не свети –WAN се е проверил  

Сила на 

сигнал 

Свети – Добра (4G/3G) 
Свети – Средно добра (4G/3G)  
Свети – Лоша (4G/3G)  
Мига – Няма 4G/3G сигнал  
 

 

Зелен цвят  

Оранжев цвят  

Червен цвят  

Зелен (2.4G WiFi) 
Мига бързо – WLAN данни TX/RX 
Мига бавно – 2.4G WPS процес в прогрес  
Свети – WLAN интерфейса е включен 
Не свети – WLAN/WPS интерфейс не е включен  
 
Бял (5G & 2.4G+5G WiFi)  
Мига бързо – WLAN данни TX/RX  
Мига бавно – 5G WPS процес в прогрес 
Свети – WLAN интерфейса е включен 
Не свети – WLAN/WPS интерфейс не е включен  

 

 

 

 

Свети – USB интерфейса е свързан 
Не свети – USB интерфейса не е свързан 
Мига – USB уреждане или предаване на трафик 
 

 

Бял цвят  

http://www.zyxel.dk/
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Информация за рециклиране: 
Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) 
Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските 
отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. 
Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на 
упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното 
оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по 
сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови 
отпадъци. 

 

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права запазени. 

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на support@zyxel.bg 

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на www.polycomp.bg  

 

 

mailto:support@zyxel.bg
https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303437344?a=%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%20LTE3301-PLUS-EU01V1F.html

