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www.sar-tick.com

Toto zařízení splňuje platné národní limity 
hodnoty SAR 2,0 W/kg (hlava a tělo), 
respektive 4,0 W/kg (končetiny).
Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete 
v části Radiové vlny této uživatelské 
příručky.
Při přenášení tohoto produktu nebo 
při jeho používání během nošení u těla 
používejte schválené příslušenství 
(například pouzdro) nebo zachovejte 
vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte 
soulad s požadavky na ochranu před 
radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si 
prosím, že tento produkt může vysílat, 
i když právě neprohlížíte internet.

Bezpečnost a používání
Doporučujeme vám, abyste si před použitím vašeho zařízení 
pozorně přečetli tuto kapitolu. Výrobce nenese žádnou 
odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku 
nesprávného používání zařízení nebo jeho používání v rozporu 
s pokyny uvedenými v této příručce.

Nezapínejte zařízení na místech, kde je jeho 
používání zakázáno nebo kde by mohlo vést ke 
vzniku rušení či nebezpečných situací.
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Dbejte stanovených pokynů nebo omezení pro 
nemocnice a zdravotní střediska. Zařízení vypněte 
v blízkosti lékařských přístrojů.

Zařízení vypněte v letadle. Toto zařízení může 
způsobit rušení navigace letadel.

Zařízení vypněte v blízkosti vysoce přesných 
elektronických zařízení. Zařízení může ovlivnit 
fungování těchto zařízení.

Nepokoušejte se zařízení ani jeho příslušenství 
rozebírat. Zařízení smí servisovat nebo opravovat 
jen kvalifikované osoby.

Zařízení ani jeho příslušenství neukládejte do 
prostor vystavených silnému elektromagnetickému 
poli.

Do blízkosti zařízení neumísťujte magnetická 
paměťová média. Záření vysílané zařízením může 
smazat data, která jsou na nich uložená.

Zařízení nevystavujte vysoké teplotě ani je 
nepoužívejte na místech s výskytem hořlavých 
plynů, např. na čerpacích stanicích.

Zařízení a jeho příslušenství používejte 
a uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby 
děti mohly toto zařízení používat bez dozoru.

Používejte výhradně schválené baterie a nabíječky, 
jinak by mohlo dojít k explozi.
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Při použití zařízení se řiďte příslušnými zákony 
a předpisy. Při použití zařízení dodržujte zákony 
a práva na ochranu soukromí ostatních osob.

Doporučujeme zařízení používat výhradně při teplotě mezi 0°C 
a 45°C a vzdušné vlhkosti v rozsahu od 10 % do 90 %.

NABÍJEČKY (volitelné)
Chcete-li zařízení připojit na více než 7 dnů k elektrické zásuvce, 
nejprve z něj vyjměte baterii. Mohlo by dojít k poškození 
baterie. Pokud je zařízení LinkZone připojené kabelem USB ke 
zdroji napájení, dokáže fungovat i bez baterie. 
Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní 
rozsah od 0 °C do 40°C.
Nabíječky navržené pro vaše zařízení splňují normy pro bezpečné 
používání zařízení pro informační technologie a kancelářských 
zařízení.
Vyhovují rovněž směrnici pro ekologický design výrobků 
2009/125/EC. Z důvodu odlišných platných elektrických 
specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné jurisdikční 
oblasti funkční v jiné. Jsou určené k použití pouze pro tento účel.
Jméno a adresa výrobce: TCL Communication Ltd., 5/F, Building 
22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, 
Shatin, NT, Hong Kong.
Modelo: UC11
Vstupní napětí: 100~240V
Frekvence vstupního střídavého proudu: 50/60Hz
Výstupní napětí: 5,0V
Výstupní proud: 1,0A
Výstupní napětí: 5,0W
Průměrná aktivní účinnost: 73,8%
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Klidová spotřeba: 0,08W
V souladu s nařízením o letecké dopravě není baterie produktu 
nabitá. Před prvním použití zařízení ji nabijte.

1. Přehled
Zařízení LinkZone představuje přenosný bezdrátový router 
umožňující jednoduché sdílení připojení k síti 4G s jakýmkoli 
zařízením podporujícím připojení Wi-Fi.

1.1 Obsah balení

LinkZone USB kabel Rychlá uživatelská 
příručka

 nebo 

Nabíječka*

* Typy nabíječky se liší v závislosti na zemi dovozu. 
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1.2 Použití 

PC

LinkZone

Tablety a zařízení iPad Chytrý telefon

1.3 Základní informace o zařízení

Číslo Popis 

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

Tlačítko WPS

LED indikátory 
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Číslo Popis 

Napájecí/micro USB konektor

Dvě tlačítka zařízení používejte následovně:

Tlačítko Popis

 Zap./Vyp.

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, 
zařízení se zapne/vypne. 

Krátkým stiskem přepnete indikátory LED 
do aktivního nebo úsporného režimu.

Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund, 
zařízení se restartuje.

 WPS

Stiskněte a podržte tlačítko WPS po dobu 
3 sekund, dokud kontrolka sítě Wi-Fi 
nezabliká. 

Krátkým stiskem přepnete zařízení do 
aktivního nebo úsporného režimu.

Resetování 

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund 
současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko 
WPS, zařízení se obnoví do továrního 
nastavení. 

1.4 Displej LED
Indikátory LED fungují následovně:
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Indikátor sítě (červený nebo modrý)

Indikátor Wi-Fi (modrý)

Indikátor SMS (modrý)

Indikátor baterie (červený nebo modrý)

Popis indikátorů LED:

Ikona Zobrazená ikona

Indikátor 
sítě

Indikátor svítí modře, když je zařízení připojeno 
k Internetu, nebo bliká, když není internetové 
připojení k dispozici.
Indikátor svítí červeně, pokud není k dispozici 
síť, služba nebo karta SIM.

Kontrolky 
Wi-Fi Indikátor svítí modře, když je síť Wi-Fi aktivní.

Indikátor 
SMS

Indikátor svítí modře, pokud máte novou 
zprávu, nebo bliká, pokud je schránka plná.
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Ikona Zobrazená ikona

Indikátor 
baterie

Indikátor svítí červeně, když je baterie téměř 
vybitá.
Modrý blikající indikátor označuje, že zařízení 
pracuje.
Modrý rychle blikající indikátor označuje, že 
zařízení se nabíjí.
Modrý neblikající indikátor označuje, že 
zařízení je zcela nabito.

Úsporný režim:
• Pokud stisknutí žádného tlačítka po dobu 30 sekund, 

všechny indikátory se automaticky vypnou, s výjimkou 
indikátoru baterie. Indikátor se rozsvítí, pokud je k nabíjení 
zařízení použit kabel USB nebo dojde ke stisknutí jakéhokoli 
tlačítka na zařízení.

• Pokud není v zařízení po dobu 10 minut použita síť Wi-Fi, 
vytáčené připojení k Internetu se automaticky odpojí a opět 
se připojí, jakmile dojde ke stisknutí libovolného tlačítka na 
zařízení nebo je použita síť Wi-Fi.

• Pokud není v zařízení po dobu 30 minut použita síť Wi-Fi, 
všechny indikátory se automaticky vypnou spolu s funkcí 
AP sítě Wi-Fi. Funkci AP sítě Wi-Fi obnovíte stisknutím 
libovolného tlačítka.
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1.5 Instalace zařízení
Krok 1: Otevřete zadní kryt.
Poznámka: Doporučujeme umístit palce obou rukou do 
prohlubně současně a kryt otevřít roztažení směrem ven. 

Krok 2: Vložte kartu SIM do zásuvek pro karty.
WARNING! Nevkládejte kartu micro SIM do zásuvky před 
otevřením krytu zásuvky. Zásuvku otevřete a uzamkněte podle 
značek na zásuvce.
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Krok 3: Vložte baterii.

Krok 4: Zavřete zadní kryt.
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1.6 Připojení v režimu Wi-Fi
Název sítě Wi-Fi (SSID) a klíč sítě Wi-Fi se nachází na nálepce na 
zadní straně zadního krytu. Najdete je taky na štítku pod baterií.

Krok 1: Ve správci připojení Wi-Fi v zařízení s podporou rozhraní 
Wi-Fi vyberte název sítě Wi-Fi (SSID).
• V počítači se systémem Windows: Na hlavním panelu 

klikněte pravým tlačítkem na možnost Bezdrátové připojení 
k síti a vyberte možnost Zobrazit dostupné sítě. 
Ze seznamu dostupných sítí vyberte SSID.

• V počítači Mac: Vyberte možnosti Předvolby systému -> Síť 
-> AirPort. Klikněte na možnost „Upřesnit“ a ze seznamu 
dostupných sítí vyberte SSID.

• V zařízení iOS: Nastavení->Wi-Fi. Z dostupných sítí vyberte 
příslušný název SSID.

• V zařízení Android: Nastavení -> Bezdrátové sítě -> 
Nastavení Wi-Fi. Z dostupných sítí vyberte příslušný název 
SSID.

Krok 2: Po zobrazení výzvy k zadání bezpečnostního kódu 
zadejte kód připojení Wi-Fi.
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2. Rychlé nastavení
Spusťte internetový prohlížeč a zadejte do adresního řádku 
adresu http://192.168.1.1. Ke konfigurační stránce zařízení 
LinkZone se přihlásíte zadáním hesla. 
Výchozí přihlašovací heslo je admin.
Po přihlášení klikněte na možnost „Nastavení“ a upravte základní 
nastavení.

Nastavení Wi-Fi:
• SSID: Slouží k nastavení názvu sítě tohoto zařízení. 
• Zabezpečení: Nastaví režim zabezpečení připojení Wi-Fi.

3. Nabíjení zařízení
Zařízení můžete nabíjet dvěma způsoby. 

Nabíjení pomocí adaptéru
Připojte kabel USB mezi zařízení a hlavici adaptéru a zapojte 
adaptér do zásuvky. Zařízení se začne nabíjet.
Pokud je zařízení vypnuté, úplné nabití netrvá více než 3 hodiny.

Nabíjení pomocí rozhraní USB
Zařízení můžete nabíjet také připojením k počítači pomocí 
kabelu USB.
Když je zařízení vypnuté, nabíjení trvá maximálně 4 hodiny.
Poznámka: Abyste chránili baterii, nabijte zařízení co nejdříve, 
jakmile začne blikat indikátor nízkého nabití.
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4. Certifikát
Soulad se směrnicí WEEE
Toto zařízení je kompatibilní se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 2012/19/EU o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních (směrnice OEEZ resp. 
WEEE).

Tento symbol na zařízení znamená, že související 
produkty musíte na konci jejich životnosti odevzdat 
na sběrných místech:
- Sběrná střediska komunálního odpadu 
s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení.
- Sběrné kontejnery v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné 
využití součástí.
V zemích Evropské unie:
Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.
Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat 
na těchto sběrných místech.
V zemích mimo Evropskou unii:
Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných 
odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa 
odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou 
určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem 
recyklace.
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VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP 
HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE 
V SOULADU S POKYNY.

Soulad se směrnicí RoHs
Toto zařízení je kompatibilní s požadavky na omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních podle směrnice 2011/65/ES (směrnice RoHs).

Rádiové vlny
Před uvedením na trh je u všech modelů zařízení vyžadován 
doklad o souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo 
s evropskou směrnicí 2014/53/EU (RED). Ochrana zdraví 
a bezpečnosti uživatele a jakékoli jiné osoby je nezbytným 
požadavkem těchto norem a této směrnice.
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO 
VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.
Zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby 
nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím 
(radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučované 
v mezinárodních směrnicích. Tyto směrnice byly vytvořeny 
nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné 
bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech 
osob, bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.
Směrnice pro vystavení rádiovým vlnám používají měřicí 
jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific 
Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR u mobilních zařízení činí 
2,0 W/kg (hlava a tělo), respektive 4,0 W/kg (končetiny).
Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních 
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polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou 
úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. 
Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP pro tento model 
zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za 
kterých byla zjištěna.

Hodnota SAR 
při nošení u těla 

(5 mm)

LTE, pásmo 8 + Wi-
Fi 2,4GHz 1,68 W/kg

Hodnota SAR při 
nošení u končetin 

(0 mm)

LTE, pásmo 1 + Wi-
Fi 2,4GHz 3,17 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto 
zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými 
hodnotami. Je tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu 
systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto 
mobilního zařízení automaticky snižuje, když není pro volání 
potřebný plný výkon. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je 
také nižší hodnota SAR.
Zkouška hodnot SAR při nošení zařízení u těla byla provedena ve 
vzdálenosti 5 mm. Pro splnění směrnic pro vystavení rádiovým 
vlnám při nošení zařízení u těla by mělo být dané zařízení 
umístěno alespoň v této vzdálenosti od těla. Pokud nepoužíváte 
schválené příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt 
neobsahoval žádný kov a aby zajišťoval umístění telefonu 
v uvedené vzdálenosti od těla. 
Světová zdravotní organizace ve svém prohlášení uvádí, že 
současné vědecké poznatky nevyvolávají potřebu žádných 
speciálních opatření při používání mobilních zařízení. Podle 
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jejího doporučení můžete snadno snížit expozici omezením 
používání zařízení nebo udržením zařízení ve větší vzdálenosti 
od hlavy a těla.
Další informace najdete na webových stránkách www.
alcatelmobile.com.
Doplňující informace o elektromagnetických polích a veřejném 
zdraví jsou dostupné na webových stránkách: http://www.who.int/
peh-emf
Toto zařízení je vybaveno vestavěnou anténou. Pro zajištění 
optimálního provozu je nutné, abyste se jí nedotýkali ani nedělali 
nic, co by její funkci mohlo zhoršit.

Licence
Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi 
Alliance. 

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně 
neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území 
Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru / 
Švýcarska.
V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou 
unii, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko přestávají 
platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění 
související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný 
produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením 
práv na duševní vlastnictví).
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Obecné informace
Internetová adresa: www.alcatelmobile.com
Číslo telefonické linky: Viz leták „SLUŽBY“ nebo webové stránky.
Výrobce: TCL Communication Ltd.
Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong 
Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.
Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma 
a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:
GSM 900: 33,5 dBm
GSM 1800: 30,5 dBm 
UMTS B1 (2100): 21,1 dBm
UMTS B8 (900): 22,5 dBm
LTE FDD B1/7 (2100/2600): 22 dBm
LTE FDD B3 (1800): 21,3 dBm
LTE FDD B8/20(900/800): 23 dBm
802.11 b/g/n 2.4GHz band: 16,46 dBm
Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové 
zařízení typu Alcatel MW45V2 je v souladu se směrnicí 2014/53/
EU.
Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této internetové 
adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.
Popisy příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují 
fungování rádiového zařízení zamýšleným způsobem a na které se 
vztahuje prohlášení o shodě EU, najdete na této webové adrese: 
http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.
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5. Záruka
Na zařízení se vztahuje záruka v případě odchylky od technických 
údajů po dobu dvacetičtyř (24) měsíců od data na původním 
dokladu1.
Podle podmínek této záruky jste povinni ihned informovat 
prodejce o zjištěné závadě zařízení a poskytnout nákupní doklad.
Prodejce nebo servisní středisko určí, zda bude zařízení vyměněno 
nebo opraveno.
Pokud platné zákony neurčí jinak, na opravené nebo vyměněné 
zařízení platí záruka JEDEN (1) měsíc.
Tato záruka se nevztahuje na poškození nebo závady zařízení 
vzniklé z těchto příčin:

1) Nedodržení pokynů k použití nebo instalaci.
2) Nesoulad s technickými a bezpečnostními normami platnými 

v zeměpisné oblasti, kde toto zařízení bylo používáno.
3) Nesprávná údržba zdrojů energie a celé elektroinstalace.
4) Nehody nebo následky odcizení vozidla, ve kterém se 

zařízení nacházelo, vandalismus, blesk, požár, vlhkost, 
vniknutí kapaliny, nepříznivé počasí.

5) Připojení nebo integrace tohoto zařízení se zařízením, které 
výrobce nedodal nebo nedoporučuje.

6) Jakýkoli servis, úpravy nebo opravy provedené osobami, 
které neautorizoval výrobce, prodejce nebo schválené 
servisní středisko.

7) Použití tohoto zařízení k jiným účelům, než pro jaké je 
navržené.

(1) Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.
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8) Selhání způsobená externími vlivy (např. rádiové rušení jiným 
zařízením, kolísání napětí).

9) Vadná připojení, jejichž výsledkem je neuspokojivý radiový 
přenos, nebo absence pokrytí signálem.

Záruka dále neplatí pro zařízení, na kterém bylo odstraněno nebo 
pozměněno značení nebo sériové číslo.
Na toto zařízení platí záruka v případě výskytu skrytých vad 
(závady vzniklé v rámci návrhu, výroby atd.).
Neexistují žádné další výslovné záruky jakéhokoli druhu, ať už 
výslovné, nebo předpokládané, kromě této tištěné omezené 
záruky.
Výrobce v žádném případě neodpovídá za náhodné nebo následné 
poškození jakéhokoli druhu, to se mimo jiné týká obchodních 
ztrát, a to v plném rozsahu, v jakém může být odpovědnost za 
tyto škody ze zákona odmítnuta. Některé země/státy nedovolují 
vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, 
případně omezení doby trvání předpokládaných záruk, takže se 
vás předchozí omezení nebo vyloučení nemusí týkat.


