
Obrigado por ter escolhido esta pen USB de banda larga 
móvel. Com esta pen USB poderá aceder a uma rede de 
3G/3G+ a alta velocidade.  
 
Nota: 

Este manual descreve as funções da pen USB, assim como, os procedimentos de 

preparação, instalação e desinstalação da mesma. Para saber mais sobre o 

programa de gestão de acesso, veja a ajuda incluída no próprio programa. 

 

Conheça a sua pen USB 

As imagens abaixo mostram os detalhes da pen USB. 
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 Entrada do cartão MicroSD 

Insira aqui um cartão microSD.  

 Entrada do cartão SIM/USIM 

Coloque aqui um cartão (ZON MOBILE) de Módulo de Identificação do Assinante 

(SIM)/Módulo Universal de Identificação do Assinante (USIM). 

 Orifício da correia 

Pode ligar a tampa à pen USB introduzindo uma correia através dos orifícios. 

 

 

 Conector USB 

É através deste conector que pode ligar a sua pen ao computador. 

 Indicador 

Indica o estado da pen USB. 

 Verde, a piscar duas vezes a cada 3s: A pen USB está ligada. 

 Verde, a piscar uma vez a cada 3s: A pen USB está a estabelecer ligação com uma 

rede 2G. 

 Azul, a piscar uma vez a cada 3s: A pen USB está a estabelecer ligação com uma 

rede 3G/3G+. 

 Verde, fixo: A pen USB está ligada a uma rede 2G. 

 Azul, fixo: A pen USB está ligada a uma rede 3G. 

 Cião, fixo: A pen USB está ligada a uma rede 3G+.. 

 Desligado: A pen USB foi removida. 

Prepare a sua pen USB 

1.  Faça deslizar a tampa posterior para a retirar a pen USB.  

2.  Insira o cartão SIM/USIM e o cartão micro SD nas respectivas entradas de cartão, 

como é demonstrado na seguinte imagem.  

3.  Volte a colocar a tampa. 

 
 

Nota:  

 O cartão microSD é um acessório opcional. 

 Certifique-se de que o canto do cartão SIM/USIM está correctamente alinhado 

com a entrada do cartão SIM/USIM e o cartão microSD foi inserido de acordo 



com a direcção marcada na entrada do cartão microSD. 

 Não retire o cartão microSD ou o cartão SIM/USIM quando estes estiverem a ser 

utilizados. Caso contrário, tanto o cartão como a sua pen USB podem ficar 

danificados e os dados no cartão podem ficar inválidos. 

Guia de instalação/ desinstalação 

O procedimento de instalação do programa de gestão de acesso depende do 

sistema operativo instalado no seu computador. As seguintes instruções são 

baseadas no sistema Windows XP.  

 

Ligar a pen a um computador 

Ligue a pen USB à porta USB do seu computador. 
 

 
 

Instalar o Programa de Gestão de Acesso da pen USB 

1.  Ligue a pen USB ao computador. 

2.  O Sistema Operativo detecta e reconhece automaticamente o novo dispositivo e 

inicia o wizard de instalação. 
 
Nota: 

Se o programa de instalação automática não responder, pode encontrar o ficheiro 

AutoRun.exe no programa de gestão de acesso. Faça duplo-clique no mesmo para 

instalar o programa. 

 

3.  Siga as instruções do wizard de instalação apresentadas no ecrã. 

4.  Após o programa estar instalado, aparece um ícone de atalho do programa de 

gestão no ambiente de trabalho. 

 

Iniciar o Programa de Gestão de Acesso 

Após estar instalado, o programa de gestão de acesso inicia automaticamente. 

Todas as vezes que ligar a pen USB ao computador, o programa de gestão de 

acesso inicia automaticamente.  

Também pode fazer duplo-clique sobre o ícone no ambiente de trabalho para iniciar 

o programa de gestão. 

Remover a pen USB 

1.  Faça duplo-clique sobre  na área de notificação. De seguida aparece a caixa 

de diálogo Desligar ou Retirar Dispositivo. 

2.  Seleccione o dispositivo correspondente e de seguida clique Stop. 

3.  Quando aparecer a mensagem “É seguro remover o dispositivo”, retire a pen 

USB. 

Desinstalar o Programa de Gestão de Acesso 

1.  Seleccione Iniciar > Painel de Controlo > Adicionar ou Remover Programas. 

2.  Procure o programa na listagem e clique Remover para desinstalar o programa 

de gestão. 

 
Nota: 

Saia do programa de gestão antes de o desinstalar. 
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