
 

 

 

Início rápido 



 

 

Instalação 
Coloque o cartão SIM conforme ilustrado. 

  

Cartão SIM

Cartão microSD (opcional)
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Aparência 

 
 

 Botão LIGAR/ DESLIGAR: Pressione continuamente para ligar ou desligar o seu Mobile 
WiFi. 

 Botão MENU: Pressione para apresentar o menu. 

 Botão RESTAURAR (RESET): Pressione continuamente para restaurar o seu Mobile WiFi e 
restaurá-lo para as suas predefinições de fábrica. 

No caso de se esquecer do nome de utilizador, da palavra-passe ou do SSID que definiu, 
pode restaurar as definições para os respetivos valores de fábrica. 

Botão LIGAR/ DESLIGAR

Porta Micro USB Botão

RESTAURAR

Botão MENU



 

 

Ecrã 

Ecrã principal 

 Roaming 
R: Roaming de dados ativado. 

 Intensidade 
: Intensidade de sinal de fraco a 

forte. 

 Tipo de rede 
 4G/3G/2G: Ligado a uma rede 

4G/3G/2G. 
 : Ligado à rede WLAN. 

 Estado da ligação de dados 

 Bateria 
: Nível de bateria. 

 SMS 
 Novas mensagens. 
 Número de novas mensagens. 

 Wi-Fi 
 Wi-Fi ligado. 
 Número de equipamentos ligados à rede 

Wi-Fi. 
 5G: 5GHz ligado. 



 

 

Ligação Wi-Fi 

 
 

Após o Mobile Wifi estar ligado, pressione o botão MENU e aceda ao menu Informação do 
dispositivo para visualizar a chave SSID e chave Wi-Fi no ecrã do dispositivo. É altamente 
recomendado alterar a chave SSID e chave Wi-Fi predefinidas para manter os seus dados 
seguros. 

SSID: xxxx

Wi-Fi Key: xxxx



 

 

Poderá gerir o seu Mobile WiFi através da interface em rede em http://192.168.1.1. 
Clique em Ajuda (Help) no canto superior direito do ecrã para saber mais sobre o seu 
Mobile WiFi. 

 
Nota:  
O nome de utilizador predefinido é admin.  
A palavra-passe predefinida é admin.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Carregamento 

 
 

Utilize apenas carregadores compatíveis com o Mobile WiFi e fornecidos por um 
fabricante reconhecido. O modelo de carregador do Mobile WiFi é HW-050100XYW. X 
e Y representam letras ou números que variam consoante a região.

0% 100% 0% 100%



 

 

FAQ 
Porque é que o meu Mobile WiFi não responde? 

Tente reiniciar o dispositivo. Se não resultar, restaure o dispositivo para as suas 
predefinições de fábrica. 

Porque é que o meu Mobile WiFi não efetua uma ligação a uma rede apesar de as 
configurações todas estarem corretas? 

      A função de verificação de PIN pode estar ativada. Para introduzir o PIN, deverá aceder 
à página de interface. 

Porque é que não consigo aceder à página de interface 192.168.1.1? 

Provavelmente é devido a um conflito de endereço IP quando o Mobile WiFi se atribui 
um novo endereço IP. Neste caso, tente 192.168.2.1. O novo endereço IP da página de 
Internet será apresentado no ecrã LCD do seu Mobile Wifi. 



 

 

Porque é que o meu Mobile WiFi não liga? 

Se o Mobile WiFi não for utilizado há muito tempo ou se a bateria estiver sem carga, é 
possível que o Mobile WiFi não se ligue imediatamente depois de ligar o carregador. 
Carregue a bateria durante algum tempo antes de tentar ligar o Mobile WiFi. 

Porque é que o meu Mobile WiFi desliga subitamente? 

O seu Mobile WiFi poderá sobreaquecer ao utilizá-lo durantes longos períodos de 
tempo, e então o sistema de proteção automático é acionado. O Wi-Fi será desativado 
e o seu Mobile WiFi irá encerrar se isto acontecer. 
Certifique-se de que o dispositivo arrefeceu e existem correntes de ar próximas antes de 
utilizar o dispositivo. 
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