
Beeline 4G/Wi-Fi-роутері
Интернет үйде әрі сыртта

Құрылғы туралы ақпарат
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Жауапкершіліктің шектелуі
«КаР-Тел» ЖШС, «Нетас Телеком» ЖШС және ZTE Корпорациясы 
құрылғыны қолдану нәтижесінде немесе қолдануға байланысты 
туындаған, істің ерекше жағдайларымен анықталған табыстың
жоғалуына, тікелей емес немесе нақты шығындар үшін, кездейсоқ немесе 
жанама шығындар үшін, «КаР-Тел» ЖШС, «Нетас Телеком» ЖШС және
ZTE Корпорациясы осындай шығындардан хабардар екені, білгені немесе 
болуы мүмкін екенін білуі тиіс болғанына қарамастан, жауапкершілікте 
болмайды.
Қолданушыға кепілдік және сервистік қызмет көрсету шарттары туралы 
толық ақпарат алу үшін тіркелген кепілдік талонын қарау керек.
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Назар аударыңыз: осы нұсқаулықтағы ақпарат ескертусіз өзгертілуі 
мүмкін. Осы құжат мазмұнының дұрыстығын қамтамасыз ету үшін 
қабылданған шараларға қарамастан, ондағы барлық ақпарат, 
мәлімдемелер мен ұсыныстар, тікелей немесе жанама болып 
табылмайды. Құрылғыңыздың дұрыс және қауіпсіз жұмысы үшін 
осы нұсқаулықта сипатталған қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқып 
шығыңыз.
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Құқықтық ақпарат
Барлық құқық қорғалған.
ZTE MF927U 4G/Wi-Fi-роутерін «КаР-Тел» ЖШС үшін ZTE Корпорациясы 
өндірген.
Осы құжатты немесе оның кез келген бөлігін «Нетас Телеком» ЖШС,
ZTE Корпорациясы және «КаР-Тел» ЖШС компанияларынан алдын ала 
жазбаша келісімін алмай, дыбыстауға, жіберуге немесе кез келген үлгіде 
таратуға тыйым салынады.
ZTE тауарлық белгісі және ZTE логотипі ZTE Корпорациясының тауарлық 
белгісі болып табылады.
Beeline тауарлық белгісі және Beeline логотипі «КаР-Тел» ЖШС-нің 
тауарлық белгісі болып табылады.
Apple, Mac және Mac OS логотиптері Apple Computer Inc компаниясының 
тауарлық белгілері болып табылады.
Осы нұсқаулықта және қорапта, аталған Microsoft, Windows тауарлық 
белгілері және/немесе Microsoft-тың басқа өнімдері, Microsoft-тың 
тауарлық белгісі немесе тіркелген тауарлық белгісі болып табылады.
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Құрылғы туралы

4G/Wi-Fi-роутер жиынтығы
• Beeline 4G/Wi-Fi-роутері 
• USB-кабелі
• Қолданушы нұсқаулығы 
• Кепілдік талоны

4G/Wi-Fi-роутерінің техникалық сипаттамасы
• LTE FDD (800/1800/2100МГц), UMTS/HSPA+ (900/2100 МГц); GSM/GPRS/

EDGE (900/1800 МГц) диапазондарында жұмыс істейді.
• LTE FDD мәліметтерді жолдау технологиясын қолдану кезіндегі 

жылдамдық 150 Мбит/с дейін – мәліметтерді қабылдау кезінде және 
50 Мбит/с дейін – мәліметтерді жолдау кезінде.
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• HSPA+ мәліметтерді жолдау технологиясын қолдану кезіндегі 
жылдамдық 21.6 Мбит/с дейін – мәліметтерді қабылдау кезінде және 
5.76 Мбит/с дейін – мәліметтерді жолдау кезінде.

• Индикация: мобильді желі мен Wi-Fi желісіне қосылу күйі, батарея 
қуаты.

• Microsoft® жүйелерімен жабдықталған компьютерлермен 
үйлесімділігі:Windows® (Windows 7(SP1)/8/8.1/10 - 32/64 бит) немесе 
Apple Mac OS X (10.12/10.13/10.14).

• Wi-Fi арқылы 10 қолданушыға дейін.
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Жүйелік талаптар
• Орталық процессор (CPU): Pentium 4, жиілігі 1 ГГц немесе одан 

жоғары.
• Оперативтік жады 512 Мбайттан жоғары (1 Гбайт ұсынылады).
• Операциялық жүйе (OЖ): Microsoft® Windows® (Windows 

7(SP1)/8/8.1/10 - 32/64 бит) Apple Mac OS X (10.12/10.13/10.14).
• Браузер: Internet Explorer 8.0 және жоғары; Mozilla Firefox 45.0 және 

жоғары; Safari 6.0 және жоғары; Opera 40.0 және жоғары; Google 
Chrome 45.0 және жоғары.

• Роутер интерфейсінің әмбебап бірізді шинасы (USB 2.0). 
• Қатқыл дисктегі 100 Мегабайт бос орын.
• Бейнебеттің ажыратымдылығы: 1024 х 768 немесе жоғары (1280 х
• 1024 ұсынылады).

Қуат
Шығысындағы қуат параметрлері DC 5 В компьютердің USB-портынан 
максималды шығу тогы кем дегенде 0,5 А құрайды.
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Пайдалану шарттары мен ережелері.
Құрылғыны қосу және пайдалану осы жабдықпен бірге берілген 
қолданушы нұсқаулығына сәйкес жүзеге асырылады.

Электр желісіне және басқа техникалық құралдарға қосу, іске қосу, 
реттеу және пайдалану ережелері мен шарттары.
Ол осы жабдыққа қоса берілген қолданушы нұсқаулығына және 
құрылғымен жұпталған техникалық құрылғылардың басқа нормативтік 
құжаттарына сәйкес жасалады.

Тұрғын үй, коммерциялық және өнеркәсіптік аймақтарда пайдалану 
шектеулері жайында ақпарат.
Құрылғы қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсері жоқ тұрғын, 
коммерциялық және өнеркәсіптік аймақтарда пайдалануға арналған.
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Құрылғы техникалық қызмет көрсететін персоналдың тұрақты 
қатысуынсыз тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуге арналған.

Құрылғы істен шыққан жағдайдағы шаралар жайындағы ақпарат.
Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда:
— Құрылғыны USB-порттан ажыратыңыз,
— Кеңес алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өндірілген айы мен жылы және (немесе) қолдану орны және 
шығарылған жылын анықтау әдісі туралы ақпарат.
Құрылғының шығарылған күні қорапта және/немесе құрылғының 
жапсырмасында көрсетілген.Өнімді шығару мерзімін анықтау туралы 
қосымша ақпарат алу үшін құрылғының өнім жеткізушісіне хабарласыңыз.
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Құрылғыны қолданудың қауіпсіздік ережелері мен 
шарттары
• Роутерді қолдану кезінде денеден 1,5 см қашықтықта ұстаңыз. 
• Құрылғының кішкене бөліктері тұншығуды тудыруы мүмкін. 
• Магнитті бөлшектерге тиіп кетпеңіз.
• Кардиостимуляторларға немесе басқа жеке медициналық 

құрылғыларға жақындатпаңыз.
• Рұқсат берілмесе, құрылғыны ауруханаларда және басқа 

медициналық мекемелерде өшіріңіз.
• Рұқсат берілмесе, құрылғыны ұшақтарда және әуежайларда өшіріңіз. 
• Жарылыс қаупі бар жерлерде құрылғыны өшіріңіз.
• Құрылғыны жанармай құю бекеттерінде пайдаланбаңыз. 
• Құрылғы жыпылықтайтын жарық көзі болуы мүмкін.
• Құрылғыны отқа тастамаңыз.
• Роутерді пайдаланудың температуралық режимі (0-ден 35 ° C-қа 

дейін).
• Құрылғыны ылғалға тигізбеңіз, оны құрғақ жерде сақтаңыз. 
• Құрылғыны бөлшектемеңіз.
• Тек мақұлданған керек-жарақтарды қолданыңыз.
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Сақтау, тасымалдау, қолдану және жою 
шарттары мен ережелері

Сақтау шарты мен ережелері
Сақтау температурасының диапазоны (өшірулі): -10 °C-ден 50 °C-қа дейін. 
Салыстырмалы ылғалдылық диапазоны (өшірулі): 20-дан 90% -ға дейін, 
конденсациясыз.Құрылғыны үйде зауыт қорабында сақтау керек.

Тасымалдау шарты мен ережелері
Құрылғыны түпнұсқалық қаптамада көліктің кез келген түрімен 
тасымалдауға болады.Тасымалдау температурасы: -10 °C - 50 °C; 
салыстырмалы ылғалдылық 20-дан 90% -ға дейін, конденсациясыз.
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Утилизация шарты мен ережелері
Барлық электрлік және электронды құрылғыларды кәдімгі тұрмыстық 
қоқыстардан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті билік қамтамасыз 
ететін арнайы жинау орындарына тастау керек.

Абоненттік қызмет телефоны
 116 (Beeline абоненнтері үшін) 
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Сертификация жайында ақпарат
Сымсыз роутер (4G/Wi-Fi-роутері, LTE FDD (800/1800/2100 МГц), UMTS / 
HSPA + (900/2100 МГц), GSM / GPRS / EDGE (900/1800 МГц)
стандарттарында жұмыс істеуге арналған ZTE MF927U.

ZTE MF927U роутерінің 
сәйкестік сертификаты

КО № RU C-CN.МЛ04.В.02142
Жарамдылық мерзімі 22.11.2018 - 
22.11.2023

Сымсыз ZTE MF927U
роутері қажетті нормативтік 
құжаттардың талаптарына сай 
келеді

Кедендік Одақтық техникалық 
регламенті ТР ТС 020/2011
«Техникалық құралдардың 
электромагниттік үйлесімділігі» 
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Роутердің қолдану кепілдік 
мерзімі

12 ай, сатылған күнінен бастап.

Роутердің қызмет мерзімі 2 жыл, өндірілген кунінен бастап.

Өнімнің бұзылғанын анықтаған жағдайда, кеңес алу үшін Beeline сату 
кеңсесіне хабарласыңыз. Кеңсенің мекен-жайларын www.beeline.kz 
сайтынан білуге болады





4G/Wi-Fi-роутер Beeline
Интернет дома и за его пределами

Информация об устройстве
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Ограничение ответственности
ТОО «КаР-Тел» и Корпорация ЗТИ не несут ответственности за потерю 
прибыли, непрямые или фактические убытки, определяемые особыми 
обстоятельствами дела, случайные или косвенные убытки, возникшие 
в результате использования или в связи с использованием устройства, 
вне зависимости от того, были ли ТОО «КаР-Тел» и Корпорация ЗТИ 
проинформированы, знали или должны были знать о возможности 
таких убытков. Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому 
гарантийному талону для получения   полной информации об условиях 
гарантийного и сервисного обслуживания.
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Внимание: информация, содержащаяся в данном руководстве, 
может быть изменена без предварительного уведомления. 
Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания 
данного документа, вся содержащаяся в нем информация, заявления 
и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или 
косвенной. С целью правильной и безопасной эксплуатации 
Вашего устройства внимательно ознакомьтесь с правилами техники 
безопасности, описанными в данном руководстве.
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Правовая информация
Все права защищены.

4G/Wi-Fi-роутер ZTE MF927U произведён для ТОО «КаР-Тел» Корпорацией 

ЗТИ. Воспроизведение, передача или распространение в любой 

форме данного документа или любой его части без предварительного 

письменного согласия ТОО «КаР-Тел» и Корпорации ЗТИ запрещены. 

Товарные знаки ZTE и логотипы ZTE являются товарными знаками 

Корпорации ЗТИ.

Товарный знак Beeline и логотип Beeline являются товарными знаками 

ТОО «КаР-Тел».

Логотипы Apple, Mac и Mac OS являются товарными знаками Apple Comput-

er Inc.

Товарные знаки Microsoft, Windows и/или иные продукты Microsoft, 

упомянутые в данной инструкции и на коробке, являются либо товарными 

знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Microsoft. 
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Об устройстве

Комплектация 4G/Wi-Fi-роутера
• 4G/Wi-Fi-роутер Beeline

• USB-кабель      

• Руководство пользователя 

• Гарантийный талон

Технические характеристики 4G/Wi-Fi-роутера
• Работа в диапазонах LTE FDD (800/1800/2100 МГц), UMTS/HSPA+ 

(900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (900/1800 МГц)

• Скорость при использовании технологии передачи данных LTE FDD 

до 150 Мбит/с – при приеме данных и до 50 Мбит/с – при передаче 

данных.
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• Скорость при использовании технологии передачи данных HSPA+ 

до 21 Мбит/с – при приеме данных и до 5,76 Мбит/с – при передаче 

данных.

• Поддержка до 10 пользователей по Wi-Fi.

• Индикация: состояние подключения, заряда батареи, входящих SMS-

сообщений и Wi-Fi.

• Совместимость с компьютерами, оснащенными операционными 

системами Microsoft Windows (Windows 7(SP1)/8/8.1/10 – 32/64 бита) 

Apple Mac OS X (10.12/10.13/10.14). 
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Системные требования
• Центральный процессор (CPU): Pentium 4, частота 1 ГГц или выше.

• Оперативная память от 512 Мбайт (рекомендуется – 1 ГБ).

• Операционная система (OС): Microsoft Windows (Windows 

7(SP1)/8/8.1/10 – 32/64 бита), Apple Mac OS X (10.12/10.13/10.14).

• Браузер: Internet Explorer 8.0 и выше; Mozilla Firefox 45.0 и выше; 

Safari 6.0 и выше; Opera 40.0 и выше; Google Chrome 45.0 и выше.

• Универсальная последовательная шина (USB 2.0) интерфейса роутера 

или модуль Wi-Fi для соединения через беспроводную сеть.

• 100 МБ свободного места на жестком диске.

• Разрешение дисплея: 1024 на 768 или выше (рекомендованное – 1280 

на 1024).

Питание 
От USB-порта ПК с параметрами питания на выходе 5 B постоянного тока, 

максимальный выходной ток – не менее 0,5 A.
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Правила и условия использования
Подключение и использование устройства производится в соответствии с 

Руководством пользователя, прилагаемым к данному оборудованию.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим 
техническим средствам, пуска, регулирования и введения в 
эксплуатацию
Производится в соответствии с Руководством пользователя, прилагаемым 

к данному оборудованию, и другими регламентирующими документами 

технических средств, сопрягаемых с устройством.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом 
предназначения для работы в жилых, коммерческих и 
производственных зонах
Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих 

и производственных зонах без   воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 
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Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной 

эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информация о мерах при неисправности оборудования
В случае обнаружения неисправности оборудования:

- Отключите оборудование от USB-порта,

- Обратитесь в офисы продаж Beeline для получения консультации.

Месяц и год изготовления и (или) информация о месте нанесения и 
способе определения года изготовления
Дата изготовления устройства указана на коробке и\или на стикере 

устройства.

Для получения более подробной информации о способе определения 

даты производства обратитесь к поставщику устройства.
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Правила и условия безопасной эксплуатации 
(использования)
• Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии 

не менее 15 мм.
• Мелкие части устройства могут стать причиной удушья. 
• Избегайте контакта с магнитными деталями.
• Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским 

устройствам личного использования.
• При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в 

больницах и других медицинских учреждениях.
• При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в 

самолетах и аэропортах.
• Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой. 
• Не используйте устройство на автозаправочных станциях. 
• Устройство может быть источником мерцающего света.
• Не бросайте устройство в огонь.
• Температурный режим использования роутера – от 0 °C до 35 °C. 
• Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом 

месте.
• Не разбирайте устройство.
• Используйте только одобренные аксессуары.
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Правила и условия хранения, перевозки 

(транспортировки), реализации и утилизации

Правила и условия хранения
Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -10 °C 

до +50 °C.

Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): 

от 20 до 90%, без конденсации.

Устройство должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Правила и условия перевозки
Транспортировка устройства должна производиться в заводской упаковке 

в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Температура при перевозке: от -10 °C до 50 °C; относительная влажность 

воздуха – от 20 до 90%, без конденсации.
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Правила и условия утилизации
Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться 

отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, 

предусмотренных государством или местными властями.

Call-center
 116 (для клиентов Beeline) 
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Информация о сертификации
Беспроводной роутер (4G/Wi-Fi-роутер, предназначенный для работы в 

стандартах LTE FDD (800/1800/2100 МГц), UMTS/HSPA+ (900/2100 МГц), 

GSM/GPRS/EDGE (900/1800 МГц)) ZTE MF927U.

Сертификат соответствия на 

беспроводной роутер ZTE 

MF927U

ТС № RU C-CN.МЛ04.В.02142

Срок действия: с 22.11.2018 по 

22.11.2023.

Беспроводной роутер ZTE 

MF927U соответствует 

требованиям нормативных 

документов 

Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 020/2011.

«Электромагнитная совместимость 

технических средств» утверждена 

решением КТС № 879 от 09.12.2011
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Гарантийный срок 

эксплуатации роутера 

составляет

12 месяцев с даты продажи

Срок службы роутера 

составляет
2  года с  даты  производства

В случае обнаружения неисправности Изделия обратитесь в офис продаж 

Beeline для получения консультации. Адреса офисов можно найти на 

сайте www.beeline.kz




