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Configuração Wi-Fi  
 

Modem SKY  
 

Nokia (CPEi-lte 7212) 



Modem Nokia 

Imagem do modem Nokia 



Modem Nokia 

Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo 

Em seguida entre com a senha admin e clique no botão Login 
para entrar no modem SKY 

Abra o navegador e digite o endereço 
IP 192.168.100.1 e dê o ENTER 1 

2 3 



Modem Nokia 

Configuração do Wi-Fi  
 
* Siga o passo enumerado abaixo para ir até a página de configuração do Wi-Fi 

1 Clique no botão Wi-Fi 



Modem Nokia 

Configuração do nome da rede Wi-Fi  
 
* Siga os passos enumerados abaixo para alterar o nome da Rede Wi-Fi 

1 

2 

3 

Clique no botão Aplicar para salvar a nova configuração e aguarde a próxima tela 

Altere o campo Nome de Rede Wi-Fi (SSID) 
de acordo com sua preferência 



Modem Nokia 

Tela de confirmação da nova configuração 

1 

Após clicar no botão Aplicar na tela 
anterior, será mostrada a caixa abaixo 
pedindo para confirmar a alteração do 
nome da rede Wi-Fi. Clique no botão OK e 
aguarde a próxima tela.  



Modem Nokia 

Acesse novamente o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo para configurar 
desta vez a senha Wi-Fi 

Em seguida entre com a senha admin e clique no botão Login 
para entrar no modem SKY 

Abra o navegador e digite o endereço 
IP 192.168.100.1 e dê o ENTER 1 

2 3 



Modem Nokia 

Configuração do Wi-Fi  
 
* Vá novamente no botão Wi-Fi para configurar agora a nova senha Wi-Fi 

1 Clique no botão Wi-Fi 



Modem Nokia 

Configuração da senha do Wi-Fi  
* Siga os passos enumerados abaixo para alterar a senha do Wi-Fi 

1 

2 

3 

Clique no botão Aplicar para salvar a nova configuração e aguarde a próxima tela 

Altere o campo Frase de segurança de 
acordo com sua preferência para 
configurar a nova senha Wi-Fi 

Clique no botão 
Segurança Sem Fio 



Modem Nokia 

Tela de confirmação da nova configuração 

1 

Após clicar no botão Aplicar na tela anterior, será mostrada a caixa 
abaixo pedindo para confirmar a alteração da senha Wi-Fi. Clique 
no botão OK e aguarde a próxima tela para que sua configuração 
esteja salva no modem SKY.  

Em seguida você poderá fechar o navegador e procurar pela 
nova rede no seu computador, smartphone ou tablet e entrar 
com a mesma senha que você configurou no Modem SKY 


