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MF293N LTE 4G/ Wi-Fi router 

 

Aan de slag met uw apparaat. 

 

1. Bereid je voor  

⚫ Een geldige nano-simkaart. 

 

 

 

⚫ Bekijk het label op uw apparaat om de standaardinformatie te verkrijgen. De volgende afbeelding is alleen ter referentie. 

 

 

2. Plaats de nano-Simkaart 

• Plaats de nano-simkaart. 

    

 

            

 

 

 

3. Sluit de voedingsadapter aan 
     Sluit de voedingsadapter aan op uw apparaat. 
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1. Start uw apparaat 

Sluit de voedingsadapter aan om uw apparaat in te schakelen. Het apparaat maakt automatisch verbinding met internet, indien correct geconfigureerd voor de APN-

instellingen van de door u gekozen simkaart.  

Als de APN is niet geconfigureerd, kan het apparaat kan niet automatisch verbinding maken met internet. 

       

 

2. Toegang tot internet 

⚫ Wifi: Verkrijg de standaard SSID en het wachtwoord op het label en maak verbinding met het Wi-Fi-netwerk met uw mobiele apparaat,en ga vervolgens naar het 

internet. 

 

 

      

 

 

 

 

⚫ Netwerkkabel (RJ45): Maak verbinding met een computer via een LAN-poort en verkrijg toegang tot het internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wijzig uw apparaatinstellingen 

U kunt de apparaatinstellingen wijzigen door in te loggen op de 4G CPE-configuratiewebpagina. 

 

 

1. Bekijk het label op uw apparaat om het standaard IP-adres en wachtwoord van de website van Apparaatbeheer op te halen. 

 

2. Start de internetbrowser en voer het IP-adres van het apparaatbeheer Website in de adresbalk in. 

3. Voer het wachtwoord in en klik vervolgens op Inloggen.  

4. Nadat de 4G CPE-configuratiewebpagina is geopend, kunt u de Wi-Fi SSID, het wachtwoord of andere instellingen wijzigen. 
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Kabelbreedbandmodus 

Uw apparaat ondersteunt de modus voor breedband via de kabel en u kunt deze service van uw serviceprovider gebruiken om toegang te krijgen tot internet. 

 

1. Verbind de LAN1/WAN-poort en de breedband servicenetwerk poort met een netwerkkabel. 

2. Log in op de 4G CPE-configuratiewebpagina. 

3. Wijzig de bedieningsmodus in Kabel breedband modus. 

4. Stel de gedetailleerde parameters in die u krijgt van uw serviceporvider. 

5. Gebruik uw clients om toegang te krijgen tot internet. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

WPS 

Uw apparaat ondersteunt de WPS-functie. U kunt deze functie gebruiken om een client met uw apparaat te verbinden. 

 

1. Druk op de WPS-knop op je apparaat om de WPS-functie te activeren. 

2. Schakel de WPS-functie op uw client in. 

3. Volg de systeem aanwijzingen op uw client om de verbinding tot stand te brengen. 

 

 

Indicatielampjes en interfaces 

 

 

 

 

1. STROOM 

 

Wit aan: De stroom is ingeschakeld en de externe voeding werkt normaal. 

Uit: Stroom is ingeschakeld maar de externe voiding werkt niet.  
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2. WIFI 

 

Wit aan: Wi-Fi werkt normaal zonder gegevensoverdracht. 

Wit knipperend: WPS wordt geactiveerd, normaal gedurende 2 minuten per keer. 

Uit: Wi-Fi werkt abnormaal of energiebesparende modus. 

3. SIG 

 

Rood: het apparaat is ingeschakeld maar niet geregistreerd bij het mobiele netwerk. 

Wit knipperend: het apparaat is verbonden met het 4G LTE-netwerk en er worden gegevens 

overgedragen. 

Ononderbroken wit: het apparaat is geregistreerd bij het 4G LTE-netwerk. 

Groen knipperend: het apparaat is verbonden met het 2G/3G-netwerk en er worden gegevens 

overgedragen. 

Ononderbroken groen: het apparaat is geregistreerd bij het 2G/3G-netwerk. 

Uit: Energiebesparende modus. 

4. Externe- antenne poorten Verbinden tot de externe antenne. 

5. WPS Druk hierop om de WPS functie te acitveren.  

 

6. 

WAN/LAN- 

poort 

Maak verbinding met de computer of andere netwerkapparaten. LAN1/WAN-poort: Sluit deze poort 

aan op het WAN in de kabelbreedbandmodus. 

7. TELEFOON poort De spraakfunctie wordt niet ondersteund.  

8. STROOM poort Sluit aan op de voedingsadapter. 

9. RESET Houd ongeveer 3 seconden ingedrukt om fabrieksinstellingen te herstellen. 

10. 

 

Nano- simkaartkaartsleuf 

 

Plaats uw nano-simkaart. 

11. USB poort Alleen gebruikt door fabrikant. 

12. LAN-statusindicatie-LED Wit: Verbind deze poort met de WAN zonder gegevensoverdracht. 

Wit knipperen: Verbind deze poort met de WAN en gegevens worden overgedragen. 

 

Probleem oplossen 

  Internet gerelateerde problemen 

Symptomen Mogelijke problemen / oplossingen 

Ik kan helemaal niet op internet. • Controleer uw configuratie-instellingen. 

• Wacht 1 tot 2 minuten totdat het apparaat is geïnitialiseerd. 

• Controleer uw netwerkindicatoren. 

De download- of uploadsnelheid is erg traag. De snelheid is afhankelijk van de signaalsterkte. Controleer uw signaalsterkte en netwerktype. 

Ik kan de niet bezoeken4G CPE configuratie webbladzijde. • Voer het juiste IP-adres in. U kunt het label op uw apparaat bekijken om het standaard 

IP-adres te krijgen. 

• Gebruik slechts één netwerkadapter in uw pc. 

• Gebruik geen proxyserver. 

Ik kan geen Wi-Fi-verbinding tot stand brengen tussen mijn 

apparaat en de client. 

• Zorg ervoor dat de Wi-Fi-functie actief is. 

• Vernieuw de netwerklijst en selecteer de juiste SSID. 

• Controleer het IP-adres om er zeker van te zijn dat uw client automatisch een IP-adres 

kan verkrijgen in de eigenschappen van het internetprotocol (TCP/IP). 

• Typ de juiste netwerksleutel (Wi-Fi-wachtwoord) wanneer u verbinding maakt met het 

apparaat. 

   Andere  

Symptomen Mogelijke problemen / oplossingen 

De 3G/4G-signaalindicator licht niet op. 
Dit duidt op een slechte ontvangst. Probeer het apparaat naar een andere locatie in de buurt 

van het raam te verplaatsen. 

Over het wachtwoord 

• Kijk voor het wifi-verbindingswachtwoord op het label op het apparaat. 

• Controleer het label op uw apparaat om het standaardwachtwoord van de 4G CPE-

configuratiewebpagina te krijgen. 

• Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en het nieuwe wachtwoord bent vergeten, 

moet u het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen. 
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Meer hulp krijgen 

U kunt hulp krijgen door: 

 

⚫ Een e-mail sturen naar mobile@zte.com.cn 

⚫ Een bezoek aan www.ztedevices.com 

 

Juridische informatie  
 
Copyright © 2020 ZTE CORPORATION. 

Alle rechten voorbehouden. 

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden geciteerd, gereproduceerd, vertaald of gebruikt in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, 

inclusief fotokopieën en microfilm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZTE Corporation. 

Merk op 

ZTE Corporation behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in afdrukfouten of specificaties in deze handleiding bij te 

werken. 

Vrijwaring 

Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De inhoud van deze handleiding kan 

afwijken van het daadwerkelijke product of de daadwerkelijke software. 

Handelsmerken 

ZTE en de ZTE-logo's zijn handelsmerken van ZTE Corporation. 

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren. 

 

Versie nr.:R1.0 
 
 

Waarschuwing en kennisgeving 

Veiligheidsmaatregelen 

• Sommige elektronische apparaten kunnen gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie. Plaats het apparaat uit de buurt van tv, radio en andere elektronische 

apparatuur om elektromagnetische interferentie te voorkomen. 

• Het apparaat kan interferentie veroorzaken met medische apparaten zoals gehoorapparaten en pacemakers. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische 

hulpmiddel voordat u het gebruikt. 

• Houd minimaal 20 centimeter afstand van uw apparaat. 

• Gebruik uw apparaat niet in gevaarlijke omgevingen zoals olieterminals of chemische fabrieken waar explosieve gassen of explosieve producten worden verwerkt. 

• Gebruik originele accessoires of accessoires die zijn goedgekeurd door ZTE. Niet-geautoriseerde accessoires kunnen de prestaties van het apparaat beïnvloeden, het 

apparaat beschadigen of gevaar voor u opleveren. 

• Probeer het apparaat niet te demonteren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. 

• Laat het apparaat of de accessoires nooit in contact komen met vloeistof of vocht. Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof. 

• Plaats geen voorwerpen op het apparaat. Dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat. 

• Het apparaat moet voor gebruik in een goed geventileerde omgeving worden geplaatst. 

• Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het niet op warme plaatsen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. 

• Laat kinderen niet met het apparaat of de voedingsadapter spelen. 

• Het apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buiten. 

• Voor inplugbare apparatuur moet het stopcontact in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. 

Reiniging en onderhoud 

• Gebruik een antistatische doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze de plastic behuizing 

kunnen beschadigen. Schakel uw apparaat uit voordat u het schoonmaakt. 

• Gebruik het apparaat binnen het temperatuurbereik van -20℃ ~+55℃, en het opslagtemperatuurbereik is -40℃ ~+70℃. Het vochtigheidsbereik is 5% ~ 95%. 

• Gebruik uw apparaat niet tijdens onweer. Haal de netvoeding uit het stopcontact. 

 

Beperkte garantie 

Deze garantie is niet van toepassing op defecten of fouten in het product veroorzaakt door: 

 

1. Redelijke slijtage. 

2. Het niet opvolgen van de installatie-, bedienings- of onderhoudsinstructies of procedures van ZTE door eindgebruikers. 

3. Verkeerde behandeling, verkeerd gebruik, nalatigheid of onjuiste installatie, demontage, opslag, onderhoud of bediening van het product door eindgebruikers. 

4. Aanpassingen of reparaties die niet zijn uitgevoerd door ZTE of een door ZTE gecertificeerd persoon. 

5. Stroomstoringen, spanningspieken, brand, overstroming, ongevallen en acties van derden of andere gebeurtenissen buiten de redelijke controle van ZTE. 

6. Gebruik van producten van derden of gebruik in combinatie met producten van derden als dergelijke gebreken te wijten zijn aan het gecombineerde gebruik. 

7. Elke andere oorzaak die buiten het normale gebruik van het product valt. 

 

Eindgebruikers hebben niet het recht om het product te weigeren of terug te sturen, of een terugbetaling voor het product te ontvangen van ZTE in de bovengenoemde 

situaties. Deze garantie is de enige remedie van de eindgebruiker en de enige aansprakelijkheid van TE voor defecte of niet-conforme artikelen, en vervangt alle andere 

garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, tenzij anders 

vereist op grond van de dwingende bepalingen van de wet. 

 

Beperking van de aansprakelijkheid 

ZTE is niet aansprakelijk voor winstderving of indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dit 

product, ongeacht of ZTE al dan niet op de hoogte was gesteld, wist of had moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, met inbegrip van maar niet beperkt 

tot gederfde winst, bedrijfsonderbreking, kapitaalkosten, kosten van vervangende faciliteiten of producten, of kosten van uitvaltijd. 

RF-blootstelling 

Deze apparatuur is in overeenstemming met de beperkingen van CE-stralingsblootstelling die zijn ingesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur 

moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. 
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Specificatie 

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebereik en het maximale radiofrequentievermogen. 

 

NOTITIE: 

Alle ZTE-producten voldoen aan deze limieten van het door de Europese Unie vereiste vermogen. Het frequentiebereik dat de roll-up ondersteunt, verschilt per model. 

GSM 850/900 MHz: 32 dBm 

GSM 1800/1900 MHz: 29 dBm 

UMTS-band 1/8: 22,5 dBm 

LTE-band: 1/3/7/8/20/38: 22,5 dBm 

802.11 b/g/n: 2,4 GHz-band < 20 dBm  

 

CE-waarschuwing: 

Goed gebruik  Zoals beschreven in deze instructie, kan dit apparaat alleen worden gebruikt op de locatie van de gelijkenis. Raak indien mogelijk het antennegebied op 

uw apparaat niet aan. 

 

Oude apparaat verwijdering. 

 

 

1.Als het symbool van de doorgestreepte prullenbak op het product is 

geplakt, betekent dit dat het product is opgenomen in het Europese 

beleid 2012/19/EU. 

2. Alle elektrische en elektronische producten dienen gescheiden van 

ander gemeenschappelijk afval te worden afgevoerd naar 

inzamelpunten die zijn aangewezen door de overheid of lokale 

autoriteiten. 

3. Door uw serviceapparaat op de juiste manier af te voeren, draagt u 

bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het 

milieu en de menselijke gezondheid. 

Voor informatie over het recyclen van dit product onder het WEEE-beleid kunt u een e-mail sturen naar weee@zte.com.cn 

 

EU-NALEVINGSVERKLARING 

Hierbij verklaren wij dat de ZTE MF293Nis compatibel met Richtlijn 2014/53/EU. 

De volledige tekst over de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende webadres: https://certification.ztedevices.com 
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