Guia Rápido do Usuário

Obrigado por adquirir o CPE. O CPE proporciona alta
velocidade para conexões sem fio.
Este documento ajudará a entender o CPE para que você possa usá-lo corretamente. Por
favor, leia-o atentamente antes de usar o CPE.
Para mais informações sobre as funções e configurações do CPE, consulte a ajuda on-line
na página de gerenciamento fornecida com o CPE.
Observação:
Para acessar a ajuda on-line, será necessário instalar a versão 6.0 ou superior do
software Adobe Reader.

Conteúdo da Embalagem
Os itens listados abaixo são fornecidos com o CPE. Se quaisquer itens estiverem faltando
ou danificados, contate o revendedor local. Se algum acessório opcional não estiver
incluso na embalagem, contate um revendedor local para adquiri-lo separadamente.
Item

Quantidade

CPE LTE
Adaptador de energia
Manual de Referência Rápida

1
1
1

Informações de Segurança
Cabo de rede (opcional)
Bateria (opcional)
Antena externa (opcional)

1
1
1
1

Conhecendo o seu CPE
Observação:
Todas as imagens e descrição das funções do CPE neste guia são meramente para sua
referência. O produto real pode sofrer variações.

1 Indicador Power
○

Azul contínuo: O dispositivo está ligado. O adaptador de energia está sendo usado e
funciona perfeitamente, ou o adaptador de energia está sendo usado e o nível da
bateria está alto.

Azul e rosa alternando: O dispositivo está ligado. O adaptador de energia não está
sendo usado ou não está funcionando corretamente, e o nível da bateria está baixo.

Rosa contínuo: O dispositivo está funcionando incorretamente.
Observação:
No caso de funcionamento incorreto, desligue o dispositivo. Aguarde pelo menos 15
minutos antes de religá-lo. Se o problema persistir, entre em contato com o
revendedor.


Desligado: O dispositivo está desligado.
2 Indicador WLAN
○

Ligado: Função WLAN ativada

Piscando: Transmitindo dados pela WLAN

Desligado: Função WLAN desativada


3 Indicador WPS
○




Ligado: Função WPS ativada
Piscando: Verificação de interconexão WPS em curso. Este processo deve durar menos
de dois minutos.
Desligado: Função WPS desativada

4 Indicador LAN
○




Ligado: A interface está conectada ao dispositivo.
Piscando: Dados estão sendo transmitidos pela interface.
Desligado: Nenhuma dispositivo está conectado à interface.

5 Indicador Voice
○




Ligado: Estado fora do gancho
Piscando: Chama recebida
Desligado: Estado no gancho

6 Indicador Signal
○



Ligado: Indica a intensidade do sinal da rede. Luz plena indica sinal forte.
Desligado: Sem sinal de rede.

7 Botão WLAN
○

Aperte e segure por mais e 2 segundos para ativar ou desativar a função WLAN.
8 Botão Reset
○

Aperte e segure por mais de 2 segundos para restaurar o dispositivo às configurações de
fábrica.
Observação:
Todas as configurações existentes no CPE serão apagadas com esta função.
9 Botão WPS
○

Com a função WPS ativada, aperte e segure este botão por mais de 2 segundos para iniciar
a interconexão WPS.
10 Interface External antenna
○

Conecta à antena externa.
11 Botão Power
○

Aperte este botão para ligar ou desligar o dispositivo.
12 Interface de energia
○

Conecta ao adaptador de energia do dispositivo.
13 Interface LAN
○

Conecta a computadores, switches e demais dispositivos de rede.
14 Interface TEL
○

Conecta ao telefone.
15 Compartimento do cartão USIM
○

Compartimento do cartão USIM.
16 Compartimento da bateria
○

Instale a bateria.
17 Interface da bateria
○

Insira o cabo de conexão da bateria.
18 Capa da bateria
○

Observação:






Ligado: Um indicador está ligado.
Piscando: Um indicador acende e apaga em intervalos regulares.
Desligado: Um indicador está desligado.
Todos os indicadores piscam, exceto o de energia:
O dispositivo está sendo atualizado ou está reiniciando. Para evitar danos ao
dispositivo, nunca o desligue durante este processo.

Guia Rápido
Instalando o Cartão USIM e a Bateria
Instale o cartão USIM e a bateria conforme a ilustração.

Observação:




Nunca remova o cartão USIM do CPE durante o uso. Isso afetará o desempenho
do CPE e os dados armazenados no cartão USIM podem ser perdidos.
O CPE carrega a bateria automaticamente quando conectado a uma fonte de
energia.
A bateria é um item opcional. Se a bateria não for fornecida com o CPE, contate
um revendedor autorizado para adquirir uma bateria compatível com o produto.

Conectando o Adaptador de Energia
Instale o adaptador de energia conforme a ilustração.

Observação:




Use somente adaptadores de energia compatíveis com o CPE e fornecidos por
fabricantes autorizados. O uso de adaptadores de energia incompatíveis ou não
autorizados pode causar danos, falhas, ou mesmo incêndios no CPE. Isso pode
invalidar as garantias, expressas ou implícitas, do produto.
O modelo do adaptador de energia do CPE éHW-120100XYW, HW-120200XYW,
HKA01212010-XY, ou HKA02412020-XY.. X e Y representa letras ou números que
variam por região.Para mais detalhes sobre um modelo de adaptador específico,
contate um revendedor autorizado.

Conectando o Dispositivo ao CPE
Antes de conectar o dispositivo, leia atentamente as informações de segurança.
Observação:



Desligue e desconecte o dispositivo de tomadas durante tempestades e chuvas.
Use uma antena padrão ou externa autorizada para evitar mau funcionamento do
dispositivo.

Escolhendo o Local de Instalação
Obstáculos tais como paredes de concreto ou madeira podem afetar a transmissão dos
sinais de rede. Recomenda-se instalar os dispositivos em locais livres e sem obstáculos
entre eles e o computador.
Mantenha os dispositivos longe de equipamento que gerem campos eletromagnéticos
fortes, como fornos de micro-ondas, refrigeradores e receptores de satélite.

Conexão com Cabo
Use o adaptador de energia fornecido com o produto. Depois de instalado, aperte o botão
de energia para ligar o dispositivo.
A imagem abaixo ilustra como conectar o cabo.

Durante o uso, reposicione o dispositivo para melhorar a recepção do sinal. A luz
indicadora de nível de sinal mostra a força do sinal recebido.

Acessando a Página de Gerenciamento
A página de gerenciamento é uma ferramenta de configuração inicial para a instalação do
dispositivo, configuração de parâmetros e gerenciamento geral, usando o navegador do
computador.
1.

O sistema operacional Windows 7 e Internet Explorer 8.0 são usados como base.
Certifique-se de que o dispositivo está conectado ao computador. Siga estes passos
para acessar a página de gerenciamento: Conecte os cabos do dispositivo.
2. Configure o endereço IP do computador para que os endereços IP do computador e
do dispositivo pertençam ao mesmo segmento de rede.
Observação:
O endereço IP padrão do dispositivo é 192.168.100.1, e a máscara de sub-rede é
255.255.255.0.
 Recomenda-se usar a opção para obter os endereços IP automaticamente para o
computador e para o servidor DNS (domain name system). Se preferir configurar o
IP do computador manualmente, ajuste o mesmo endereço IP para o servidor DNS
e o dispositivo. Do contrário, você não conseguirá acessar a página de
gerenciamento.
3. Abra o navegador da Internet e digite http://192.168.100.1 na barra de endereço.
4. Digite o nome do usuário e a senha para fazer entrar na página de gerenciamento.
Observação:





O nome de usuário padrão é admin.
A senha padrão é admin.
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