
 

Guia de início rápido 
 

Obrigado por ter adquirido este ROUTER. O seu ROUTER permite-lhe aceder a redes sem fios em alta velocidade. 
Este documento irá ajudá-lo a perceber o seu ROUTER, para que possa começar a utilizá-lo de imediato. Por favor leia este documento com atenção antes de utilizar o mesmo. 

Para obter informações mais detalhadas e configurações do seu ROUTER, verifique por favor a ajuda online na página de gestão do seu ROUTER. 

Nota:  

 Deve instalar o Adobe Reader 6.0 ou superior para ler a ajuda online. 

Conteúdo da embalagem 

Os seguintes items estão incluidos na embalagem do seu ROUTER. Se algum dos mesmos estiver em falta ou danificados, por favor contacte o seu revendedor. Se algum dos items opcionais 
não estiver incluido poderá contactar o seu revendedor autorizado para adquirir os mesmos separadamente. 

Item Quantidade 

LTE ROUTER 1 

Adaptador de corrente 1 

Guia de inicio rápido 1 

Informações de segurança 1 

Cabo de rede 1 

Bateria  1 

 

Conhecer o seu ROUTER 

Nota:  

 As funções descritas e ilustrações neste documento servem apenas como referência. O produto que adquiriu pode variar. 

 

 

○,1 Indicador de energia 

Azul estável: O aparelho está ligado. O adaptador de corrente está a ser utilizado e a funcionar corretamente, ou o adaptador de corrente não está a ser utilizado mas a bateria está 
carregada. 

Azul e rosa alternado: O aparelho está ligado. O adaptador de corrente não está a ser utilizado ou não está a funcionar corretamente, e a bateria está com pouca carga. 

Rosa estável: O aparelho não está a funcionar corretamente. 

Nota: 

 Se o aparelho não estiver a funcionar corretamente, desligue-o. Aguarde pelo menos 15 minutos antes de o ligar de novo. Se o problema ainda existir por favor contacte o seu 
revendedor. 

Desligado: O Aparelho está desligado. 

○,2 Indicador WLAN  
Ligado: A função WLAN está ligada. 

A piscar: A transmitir dados por WLAN 

Desligado: A função WLAN está desligada. 

○,3 Indicador WPS  
Ligado: A função WPS está ligada 

A piscar: Verificação de interconectividade WPS em progresso. Este processo não deverá demorar mais de 2 minutos. 

Desligado: A função WPS está desligada. 

○,4 Indicador LAN  
Ligado: A porta está ligada a um dispositivo.  

A piscar: Existem dados a ser transmitidos pela porta.  

Desligado: Não existem aparelhos ligados à porta. 



 

○,6 Indicador de sinal 
Ligado:Indica a potência de sinal de rede. Todos os indicadores acesos significa que o sinal de rede está no máximo. 

Desligado: Sem sinal de rede. 

○,7 Botão WLAN  
Pressione e segure por mais de 2 segundos para ligar ou desligar a função WLAN.  

○,8 Botão de Reset  
Pressione e segure por mais de 2 segundos para restaurar os dados de fábrica. 

Nota:  

 Restaurar os dados de fábrica irá apagar todos as definições anteriores. 

○,9 Botão WPS 
Após a função WPS estar ativa, pressione e segure por mais de 2 segundos para desativar a ligação WPS. 

○,10 Interface de antena externa 
Para ligar uma antena externa. 

○,11 Botão de Ligar/desligar 
Pressione para ligar ou desligar o aparelho.  

○,12 Porta do carregador 
Para ligar o adaptador de energia. 

○,13 Porta LAN  
Para ligar a computadores, repartidores ou outros aparelhos de rede. 

○,15 Cartão SIM 
Para colocar o cartão USIM. 

○,16 Compartimento da bateria 
Para instalação da bateria. 

○,17 Porta da bateria 
Inserir o cabo de ligação da bateria. 

○,18 Tampa traseira 
 
Nota: 

 Ligado: Um indicador está ligado. 

 A piscar:Um indicador acende e paga em intervalos regulares. 

 Desligado:O indicador está desligado. 

 Todos os indicadores, excepto o indicador de energia, estão a piscar: O aparelho está a atualizar ou a reiniciar. Para evitar danos no aparelho não desligue o mesmo durante este 
processo. 

Começar 

Instalar um Cartão USIM e a bateria 

Instale o cartão USIM e a bateria de acordo com a ilustração abaixo:  

 

 
Nota: 

 Não retire o cartão USIM quando o mesmo está a ser utilizado. Se o fizer poderá afetar o desempenho do seu ROUTER e os dados do cartão USIM podem ser perdidos. 

 O ROUTER carrega automaticamente a bateria quando o aparelho está ligado à corrente elétrica.  

Ligar o adaptador de corrente 

Por favor instale o adaptador de corrente de acordo com a ilustração abaixo: 

 

 

Nota: 

 Utilize apenas adaptadores de corrente compativeis com o seu ROUTER e fornecidos por fornecedores certificados. A utilização de um adaptador não compativel, ou fornecido por 
um fornecedor autorizado poderá causar que o ROUTER não funcione corretamente, falhe, ou mesmo causar um incêndio. Este tipo de utilização viola todas as garantias, expressas 
ou implicitas do produto. 



 

 Os modelos de adaptador do seu ROUTER são: HW-120100XYW, HW-120200XYW, HKA01212010-XY, ou HKA02412020-XY. X e Y, as letras ou números variam consoante a região. 
Para mais detalhes sobre o mesmo por favor contacte um revendedor autorizado. 

Ligar um aparelho ao ROUTER 

Antes de ligar um aparelho, leia por favor atentamente as instruções de segurança. 

Nota:  

 Durante tempestades ou tempo chuvoso desligue o aparelho.  

 Utilize uma antena autorizada para evitar o mau funcionamento do aparelho. 

Selecionar o ambiente de instalação 

Obstáculos, tais como paredes de cimento ou de madeira irão afetar a transmissão do sinal de rede. É recomendável que quando instalar o aparelho escolha um espaço aberto e assegurar-se 
que não existem obstáculos entre o dispositivo (por exemplo um computador) e o aparelho.  

Mantenha o dispositivo longe de equipamentos que gerem campos magnéticos ou elétricos fortes, por exemplo micro-ondas, frigorificos ou receptores de satélite. 

Ligação do cabo 

Ao ligar, utilize o adaptador de corrente que vem com o seu aparelho. Quando terminar, pressione o botão de Ligar/desligar para ligar o dispositivo. 

A ilustração da ligação do cabo serve apenas para referência: 

 

 
Quando o aparelho está em utilização, pode alterar a sua posição para melhorar a recepção de sinal. A luz de sinal mostra a força de sinal recebida. 

Autenticar-se na Página de Gestão WEB 

A plataforma de configuração WEB pode ser utilizada para a instalação inicial do aparelho, configuração de parâmetros, e gestão de funções através do browser.  

O Windows XP e o Internet Explorer 7.0 são utilizados como exemplo. Certifique-se que o aparelho está ligado ao computador. Siga os seguintes passos para se autenticar na página de 
Gestão WEB: 

1.  Ligue os cabos do aparelho. 

2.  Configure o endereço IP para que o endereço IP do computador e do aparelho estão no mesmo segmento de rede. 

Nota:  

Abra o browser, e coloque http://192.168.1.1 

 

Coloque o nome de utilizador e palavra passe para se autenticar. 

 

Nota:  

 O nome de utlizador padrão é: admin.  

 A palavra passe padrão é admin. 

 

LTE é uma marca registada da ETSI. 

 

 

  

 


