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Ръководство на потребителя за рутер ZyXEL LTE3301 LTE 
 

I. Инсталиране на хардуер: 

 

1. Инсталиране на антените. 

2. Поставете вашата SIM карта в 

слота за SIM карта за достъп до 

LTE мрежата.  

3. Използвайте Ethernet кабел, за 

да свържете компютъра към 

един от тези портове за 

първоначална конфигурация 

и/или достъп до интернет. 

4. Използвайте адаптера на 

захранването, предоставен с 

Вашия LTE3301, за да свържете подходящ източник на захранване към това гнездо. 

5. Натиснете бутона за захранване и бутона за Wi-Fi. 

 

Погледнете светодиодите (светлинните индикатори) на предния панел. 

 
▪ Светлинният индикатор POWER (ЗАХРАНВАНЕ) свети в зелено, когато LTE3301 се захранва и 

функционира правилно. Свети постоянно зелено, когато LTE3301 има поставена SIM и мига, 

когато SIM картата не е в готовност. 

▪ Светлинният индикатор INTERNET (ИНТЕРНЕТ) свети в зелено, когато има достъп до 

интернет. Мига, когато предава данни.  

▪ Светлинният индикатор LTE/3G свети в зелено, когато LTE3301 е свързан с LTE мрежа. 

▪ Светлинният индикатор за СИЛАТА НА СИГНАЛА LTE/3G свети в зелено при отличен 

сигнал, в оранжево при добър сигнал и в червено при слаб сигнал. Индикаторът мига в 

червено, когато няма сигнал LTE/3G.  

 

II. Настройка на безжична връзка: 

 
III. Свързване към интернет: 

1. Отворете браузъра и отидете на 

http://192,168.1,1. 

2. Въведете потребителското име по 

подразбиране “admin” и парола “1234”. 

Натиснете Login (Вписване).  

 

 

 

http://192,168.1,1/
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IV. Регулаторна информация:  

 

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

Дания http://www.zyxel.dk  

 
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 са запазени. 

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

За повече информация, моля, вижте Ръководството на потребителя на www.zyxel.com – 

библиотека за изтегляне. 

 

Консумация на енергия в мрежов режим на готовност < 12W. 

Консумация на енергия в неработен режим < 0.5W 

 

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