
XIAOMI F490
4G LTE Mobile Wi-Fi
Használati útmutató



Bevezető

Köszönjük, hogy az F490 készüléket választotta, melynek segítségével
megtapasztalhatjuk a nagysebességű 4Gkapcsolat élményét.

Megjegyzés
Ebben az útmutatóban a készülék kinézetéről, használatáról és beállítási
lehetőségeiről, ezek mikéntjétől talál rövid leírást.

Ismerje meg a készüléket

*WPS (Wi-Fi Protected Setup - egyszerűsített Wi-Fi beállítási protokoll)

Kategória Jelzőfény állapota Funkció állapota

Hálózat
Piros Nincs jel/ Nem működik/ Nincs SIM

kártya
Zöld 3G Network
Kék 4G Network

Akkumulátor

Pirosan villog Akkumulátor töltöttsége: 0-5%
Piros Akkumulátor töltöttsége: 6-19%
Zöld Akkumulátor töltöttsége: 20-59%
Kék Akkumulátor töltöttsége: 60-100%

A szín az
akkumulátor
szintjének

megfelelően változik

Töltés

Felváltva pirosan és
zölden villog

Az akkumulátor hőmérséklete a
működési tartományon kívül esik.
Kérjük,hagyja abba a töltést.

Wi-Fi Kék Wi-Fi bekapcsolva
Kéken villog Wi-Fi bekapcsolva
Nem világít Wi-Fi kikapcsolva

SMS Kék Új, olvasatlan SMS
Kéken világít SMS-tár megtelt



Használat

1. Helyezzen be egy SIM-kártyát (Micro), és kapcsolja be a készüléket,
ezután a készülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz.
2. Csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi-n vagy USB-n keresztül.

1. Csatlakoztassa Wi-Fi-n keresztül:
Válassza ki az eszköz Wi-Fi hálózatát (SSID). Az alapértelmezett
SSID-t a csomagoláson és az eszköz címkéjén találja.
Írja be a Wi-Fi jelszót. Az alapértelmezett jelszót a csomagoláson és a
készülék címkéjén találja.

2. Csatlakoztassa USB-n keresztül:
Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
A számítógép illesztőprogramok telepítése nélkül csatlakozhat a
mobilhálózathoz.

3. Csatlakozás Wi-Fi-hez WPS-en keresztül:
Ha készüléke támogatja a Wi-Fi Protected Setup (WPS) funkciót, akkor
jelszó használata nélkül is csatlakozhat az F490-hez.
Nyomja meg a készülék WPS gombját, így a WPS funkció
aktiválásához 2 perc áll rendelkezésére.

3.A tárolási funkció használatához helyezzen be egy MicroSD kártyát a
nyílásba.

Megjegyzés: A készülék legfeljebb 32 GB-os MicroSD kártyát támogat.

Készülékkezelés

Az eszközt kezelheti a WebUI (192.168.1.1) felületen történő bejelentkezéssel,
ahol a beállítások tetszés szerint konfigurálhatók.
Az alapértelmezett felhasználónév “admin”, az alapértelmezett jelszó pedig
egy véletlenszerű karakterlánc, amelyet az eszköz címkéjén talál.

Töltés

1. A készülék töltéséhez használja a tápadaptert.
2. A készüléket számítógépe USB-portján keresztül vagy külső akkumulátor
használatával is töltheti.

Megjegyzés:
1. A készülék értékesítési csomagja nem tartalmaz tápadaptert, kérjük, ezt
külön vásárolja meg.
2. A készülék töltéséhez kérjük, megfelelő (5 V, 1 A) adaptert használjon.
3. Kérjük ügyeljen rá, hogy a készüléket megfelelő hőmérsékleti
tartományban töltse: 0-40 °C között.



Gyári beállítások visszaállítása

Ha elfelejtette bejelentkezési jelszavát, vagy újra kell konfigurálnia az eszköz
Wi-Fi-beállításait, akkor a következő két módszerrel állíthatja vissza a gyári
beállításokat:
• Kapcsolja be készüléket, és nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset
gombot 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

• Kapcsolja be a készüléket, és csatlakozzon a Wi-Fi-hez, majd jelentkezzen
be a WebUI felületén (192.168.1.1). Válassza a Settings (Beállítások)>
Device settings (Eszközbeállítások)> Reset (Visszaállítás) lehetőséget,
majd nyomja meg a Reset (Visszaállítás) gombot az Admin és Wi-Fi gyáári
alapbeállításaihoz való visszatéréshez.

Gyakran ismételt kérdések

1. Mi a teendő, ha a készülék nem kapcsol be?
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor nem merült le, majd töltse fel a
készüléket, és próbálkozzon újra a bekapcsolással. Győződjön meg arról, a
környezeti hőmérséklet a töltés során 0-40 °C között van.

2. Mi a teendő, ha az internet nem érhető el?
1. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya helyesen van-e behelyezve valamint,
hogy van-e jel azon a területen, ahol ezt az eszközt használná.
A hálózat állapotával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg
az útmutató “Ismerje meg a készüléket” fejezetben található táblázatot.
2. Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyán elegendő mobil adatforgalom
áll rendelkezésre.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az értékesítő
vevőszolgálattal.

3.Mi a teendő, ha nem tudok Wi-Fi-n keresztül csatlakozni az eszközhöz?
1. Győződjön meg arról, hogy az SSID és a jelszó helyes (az adatok
megadásakor ügyeljen a kis- és nagybetűk megkülönböztetésére).
2. Győződjön meg arról, hogy a MAC-cím szűrés ki van kapcsolva.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja meg a reset gombot a gyári
beállításokhoz való visszatérítéshez, majd próbálja újra.

4.Mi a teendő, ha elfelejtettem a Wi-Fi SSID-jét vagy jelszavát?



Nyomja meg a Reset gombot a készülék gyári beállításainak
visszaállításához. Az alapértelmezett SSID és jelszó az eszköz címkéjén
található.

5.Mi a teendő, ha a készülék nem töltődik?
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter és az USB-kábel megfelelően működik-e.
Ajánlott 5 V/1 A kimenetű hálózati adaptert használni az eredeti USB kábellel
együtt.

Termékjellemzők

Név: Xiaomi F490
Modell: F490
Működési hőmérséklet: 0-40 °C
3G hálózat: 900/100 (≤372 mW)
4G hálózat: 1/3/7/8/20 (≤372 mW)
Wi-Fi: 2.4 GHz (≤100 mW)

Figyelmeztetések

1. Használjon 5 V/1 A kimenetű tápadaptert.
2. Kérjük, vegye ki az akkumulátort, ha a készüléket hosszú ideig nem
használja. Az akkumulátor élettartamának meghosszabítása érdekében
ajánlott az akkumulátort háromhavonta tölteni.

VIGYÁZAT

A készülék kivehető akkumulátorral van ellátva. Az akkumulátor helytelen
használata és kezelése az akkumulátor túlmelegedéséhez, az
akkumulátorfolyadék szivárgásához vagy akár robbanáshoz vezethet. A
lehetséges személyi sérülések megelőzése érdekében kérjük:
• Legyen óvatos, amikor saját maga távolítja el az akkumulátort, mert ez
veszélyes művelet.

• Ne lyukassza ki, ütögesse vagy törje össze az akkumulátort, és ne tegye ki
tűznek. Azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, ha annak
deformálódását vagy szivárgását tapasztalja.

• Ne zárja rövidre az akkumulátort, ne tegye ki víznek vagy más folyadéknak,
és tartsa gyermekektől távol.

• Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletű
környezetben, illetve ne tegye ki rendkívül magas vagy alacsony
légnyomásnak.

• Ne dobja az akkumulátort a háztartási szemétbe. Az akkumulátort a helyi
törvénynek és előírásoknak megfelelően áramtalanítsa vagy hasznosítsa
újra.



Megfelelőségi nyilatkozat

A Xiaomi Communications Co., Ltd. Ezennel kijelenti, hogy a jelen
F490 rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU európai
irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a
következő weboldalon:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Hulladékkezelési információk

Kérjük, kezelje hulladék-szempontból is megfelelően ezt a terméket! Ez
az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell
elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás
környezetben, vagy más az emberi egészségben okozott káros hatásának
elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a
terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék
visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket,
vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói,
értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a
terméket hulladék szempontjából is.

Hitelesítési információk (SAR)

A nemzetközi irányelvek szerint a készüléket úgy tervezték, hogy ne lépje túl
a rádióhullámoknak való kitettség határértékeit. Ezeket az irányelveket a
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP,
Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Védelmi Bizottság), egy független
tudományos szervezet dolgozta ki, és előírásokat tartalmaznak a termék -
kortól és egészségi állapottól független - felhasználói biztonságára
vonatkozóan. A Specific Absorption Rate SAR, fajlagos elnyelési ráta) a
mértékegysége annak a rádiófrekvenciás energiának, amelyet a szervezet
elnyel a készülék használata közben. A SAR értéket laboratóriumi
körülmények között a legmagasabb tanúsított teljesítményszinten határozzák
meg, de a tényleges SAR szint működés közben jóval ez alatt az érték alatt
lehet. Ennek magyarázata az, hogy az eszközt úgy tervezték, hogy a hálózat
eléréséhez szükséges minimális teljesítményt használja.
Az Európai Unió által elfogadott SAR-határérték 2,0 W/kg, 10 gramm szövetre
vonatkoztatva, és a jelen készülék legmagasabb SAR-értéke megfelel ennek
a határértéknek.

Gyártja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
100085

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ A JÓTÁLLÁS ADOTT JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS ÖN EZENKÍVÜL EGYÉB
OLYAN JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKKEL ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY
ÁLLAMA TÖRVÉNYEI RUHÁZZÁK FEL. EGYES ORSZÁGOK, TARTOMÁNYOK VAGY
ÁLLAMOK FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYE MINIMÁLIS JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMOT IS
ELŐÍRHAT. A XIAOMI NEM ZÁRJA KI, KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESSZE FEL, AZ
EGYÉB JOGOKAT, AMELYEKKEL ÖN ESETLEG RENDELKIZIK, A JOGSZABÁLYOK
ÁLTAL MEGENGEDETTŐL ELTÉRŐ MÉRTÉKBEN. JOGAI TELJES MEGÉRTÉSÉHEZ,
KÉRJÜK, HOGY TANULMÁNYOZZA ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY ÁLLAMA
JOGSZABÁLYAIT.

1. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS A TERMÉKRE
A XIAOMI szavatolja, hogy a Termékek a jótállási időszak alatt normál
használat mellett, illetve az adott termék használati utasításban foglalt
használat mellett anyag- és gyártási hibáktól mentesek lesznek.

A jótállások időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi jogszabályok rögzítik.
További tudnivalókért a fogyasztók által igénybe vehető jótállásokról, érjük,
látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára
http://www.mi.com/en/servive/warranty/.

A Xiaomi szavatolja az eredeti vásárlónak, hogy a fent említett időtartam alatt,
normál használat esetén Xiaomi-termék anyag- és gyártási hibáktól mentes
lesz.
A Xiaomi nem garantálja, hogy a Termék működése zavartalan vagy
hibamentes lesz.
A Xiaomi nem felel az olyan károkért, amelyek a Termék használatára
vonatkozó utasítások be nem tartásából erednek.

2. JOGORVOSLAT
Amennyiben hardverhiba jelentkezik, és a Xiaomihoz a jótállási időtartam alatt
jogos igényt nyújtanak be, a Xiaomi (1) díjmentesen megjavítja a terméket, (2)
kicseréli a terméket vagy (3) visszatéríti a termék árát, az esetleges szállítási
költségeket leszámítva.

3. JÓTÁLLÁSI SZERVIZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
A jótállási szerviz igénybevételéhez a terméket eredeti csomagolásban, vagy
az eredetivel megegyező védelmet biztosító, hasonló csomagolásban kell
visszajuttatni a Xiaomi által megadott címre. Amennyiben az alkalmazandó
jogszabályok nem tiltják, a Xiaomi megkövetelheti Öntől, hogy a jótállási
szervizszolgáltatás igénybevétele előtt bizonyítékkal/bizonyítékokkal igazolják
a vásárlás tényét, és/vagy tegyen eleget a regisztrációs követelményeknek.

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Hacsak a Xiaomi másként nem rendelkezik, ez a Korlátozott jótállás kizárólag
a Xiaomi által vagy a Xiaomi részére gyártott Termékre vonatkozik, amely a
“Xiaomi” vagy “Mi” védjeggyel, kereskedelmi névvel, illetve emblémával
azonosítható.

http://www.mi.com/en/servive/warranty/.


A korlátozott jótállás nem érvényesíthető az alábbi esetekben: (a) Természeti
csapás, többek között villámcsapás, tornádó, árvíz, tűz, földrengés vagy más
külső ok következtében elszenvedett kár; (b) hanyagság; (c) kereskedelmi
használat; (d) a Termék bármely részének megváltoztatása vagy módosítása;
(e) nem Xiaomi termékkel való használatból eredő kár; (f) baleset, helytelen
használat vagy visszaélés okozta kár; (g) a Termék a Xiaomi által leírt,
engedélyezett vagy rendeltetésszerű használati módjától eltérő, vagy nem
megfelelő áramforrással és feszültséggel való működtetésből származó kár;
illetve (h) olyan szolgáltatás (beleértve a frissítéseket és a bővítéseket)
következtében fellépő kár, amelyet nem a Xiaomi képviselője végzett.

Az Ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen az adatokról, a
szoftverről, illetve a termékben tárolt és ott megőrzött bármilyen egyéb
anyagról. Valószínű, hogy a szervizelés során az eszközön található adatok,
szoftver vagy egyéb anyagok elvesznek vagy újraformázásra kerülnek, és a
Xiaomi nem vállal felelősséget az ilyen kárért vagy adatvesztésért.

A Xiaomi egyetlen viszonteladója, ügynöke vagy alkalmazottja sem jogosult a
jelen Korlátozott jótállás módosítására, bővítésére vagy kiegészítésére. Ha
bármilyen feltétel jogellenesnek vagy teljesíthetetlennek minősül, az nem
befolyásolja vagy sérti a többi feltétel jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét.

Az értékesítést követő szervizelés az eredeti vásárlás országára vagy
régiójára korlátozódik, kivéve, ha ezt jogszabály tiltja, vagy ha a Xiaomi
másként ajánlja.

A jelen jótállás nem vonatkozik a nem jogszerűen importált és/vagy nem
jogszerűen a Xiaomi által gyártott és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi
egyik hivatalos viszonteladójától jogszerűen beszerzett Termékekre. Az
alkalmazandó jogszabály szerint Ön azzal a jótállással élhet, amelyet a
terméket eladó, nem hivatalos kiskereskedőtől származik. A Xiaomi ezért kéri,
hogy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől megvásárolta a terméket.

A jelen jótállás nem alkalmazható Hongkongban és Tajvanon.

5. VÉDELMEZETT JÓTÁLLÁS
Amennyiben az alkalmazandó jogszabály nem tiltja, minden védelmezett
jótállás (beleértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra
vonatkozó jótállásra) érvényességi ideje korlátozott, és legfeljebb korlátozott
jótállás maximális időtartamára terjed ki. Egyes joghatóságok nem
engedélyezik a védelmezett jótállások időtartamának korlátozását, így
ezekben az esetekben a fenti korlátozás nem érvényes.

6. KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA
Amennyiben alkalmazandó jogszabály nem tiltja, a Xiaomi nem tehető
felelőssé semmilyen balesetből eredő, közvetett, speciális vagy
következményes kárért, nem kizárólagosan ideértve a nyereséget, a bevétel
vagy adatok elvesztését, és a kifejezett vagy vélelmezett jótállás vagy feltétel
megsértéséből származó, valamint bármely egyéb jogi elmélet értelmében
bekövetkező kárt, még akkor sem, ha a Xiaomit az ilyen károk



bekövetkezésének lehetőségéről értesítették. Egyes joghatóságok nem teszik
lehetővé a speciális, közvetett vagy következményes károk kizárását vagy
korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem
vonatkozik Önre.

7. XIAOMI ELÉRHETŐSÉGE
Ügyfeleinket kérjük, hogy látogassanak el az alábbi oldalra:
http://www.mi.com/en/servive/warranty/.

Az eladást követő szervizelés kapcsolattartója lehet bármilyen olyan személy,
aki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának tagja, a Xiaomi hivatalos terjesztője,
illetve a kereskedő, aki eladta Önnek a terméket. Ha bármilyen kérdése
merülne fel, lépjen kapcsolatba a megfelelő Xiaomi által esetlegesen
megjelölt személlyel.

http://www.mi.com/en/servive/warranty/.

