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O utilitário (ZGPatchForEcmDriverV1.0.6.pkg) 

1. Sistema Operativo: OS X Yosemite (10.10). 

2. Equipamentos: ZTE MF667, ZTE MF63. 

3. Sintomas: Depois de instalar o equipamento, o mesmo não é detectado. 

4. Solução: Instalar o utilitário fornecido pela ZTE de acordo com os passos 

descritos neste guia. 

Requisitos 

1. Computador ligado à corrente, para garantir um melhor desempenho. 

2. Software do equipamento ZTE (router/placa de dados) instalado no 

computador. 

3. Equipamento ZTE (Router/Placa de dados) desligado do computador. 

Detalhes de Instalação 

1. Caso o requisito 1 não seja verificado, ligue o carregador do 

computador à corrente. 

2. Caso o requisito 2 não seja verificado, instalar o Software do 

equipamento ZTE (router/placa de dados), tal como indicado no 

manual de utilizador do mesmo, antes de efectuar os passos 

seguintes. 

3. Caso o requisito 3 não seja verificado, desligue o equipamento ZTE 

(router/placa de dados) do computador. 

 

4. Copie o ficheiro ZGPatchForEcmDriverV1.0.6.zip para o desktop do 

computador. 

5. Execute o ficheiro ZGPatchForEcmDriverV1.0.6.zip. O ficheiro 

executável ZGPatchForEcmDriverV1.0.6.pkg é extraído para o desktop. 

 

 

6. Clique no ficheiro ZGPatchForEcmDriverV1.0.6.pkg com o botão direito 

do rato e seleccione a opção Abrir. A seguinte janela é apresentada: 

http://www.google.pt/aclk?sa=L&ai=CS0iZblcyS6XRH8aw4gae_6DwBaCwgWOiqZD-D93R-ZExCAAQAVD21Lu2BmDt_N2FrBvIAQGpAvcQTdN56rc-qgQZT9BertRm1JVYuQfJQzggk_Fo2Xuizo8xJA&sig=AGiWqtwuO22QfJ4w47LifP-4qrkkxodIwg&q=http://akatracking.esearchvision.com/esi/redirect.html%3Fesvt%3D102155-GOPTE331576295%26esvq%3Dmac%2520snow%2520leopard%26esvadt%3D999999-0-1076134-1%26esvcrea%3D4195727538%26esvplace%3D%26transferparams%3D1%26esvaid%3D320%26url%3Dhttp%253a%252f%252fstore.apple.com%252fpt%252fgo%252fsnowleopard%253fcid%253dOAS-EMEA-KWG-PT_Software-PT%2526aosid%253dp202%2526esvkw%253d%257besv_keyword%257d
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7. Clique em Abrir. A seguinte janela é apresentada: 

 

 

 

8. Clique em Continuar, 
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9. Clique em Continuar, 

 

 

10. Insira a Palavra-passe e de seguida clique em Instalar software. O 

utilitário inicia a instalação e ao fim de alguns minutos a seguinte janela é 

apresentada: 
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11. Clique em Fechar. O processo de instalação está concluído. 

12. Ligue o equipamento ZTE (router/placa de dados) e poderá utilizá-lo 

normalmente.  

 

NOTA: 

 Caso desinstale do computador o software do equipamento ZTE 

(router/placa de dados), o utilitário também será desinstalado. Assim, caso 

volte a instalar o software do equipamento ZTE no computador, o utilitário 

terá de ser novamente instalado. 

 Caso pretenda usar o equipamento ZTE noutro computador com o 

sistema operativo OS X Yosemite, o utilitário também terá de ser 

instalado nesse computador. 

http://www.google.pt/aclk?sa=L&ai=CS0iZblcyS6XRH8aw4gae_6DwBaCwgWOiqZD-D93R-ZExCAAQAVD21Lu2BmDt_N2FrBvIAQGpAvcQTdN56rc-qgQZT9BertRm1JVYuQfJQzggk_Fo2Xuizo8xJA&sig=AGiWqtwuO22QfJ4w47LifP-4qrkkxodIwg&q=http://akatracking.esearchvision.com/esi/redirect.html%3Fesvt%3D102155-GOPTE331576295%26esvq%3Dmac%2520snow%2520leopard%26esvadt%3D999999-0-1076134-1%26esvcrea%3D4195727538%26esvplace%3D%26transferparams%3D1%26esvaid%3D320%26url%3Dhttp%253a%252f%252fstore.apple.com%252fpt%252fgo%252fsnowleopard%253fcid%253dOAS-EMEA-KWG-PT_Software-PT%2526aosid%253dp202%2526esvkw%253d%257besv_keyword%257d

