CAIXA WiFi
APRESENTAÇÃO
A sua Caixa WiFi permite-lhe aceder à Internet de banda
larga no seu veículo.
É compatível com as redes móveis GPRS, EDGE, 3G e 3G+.
Escolhe automaticamente a rede móvel mais rápida, até 7,2
Mbit/s.
Dentro do seu veículo, pode conectar-se a todos os seus
terminais WiFi (802.11 b/g) para lhes fornecer um acesso à
Internet.

ARRANQUE
Antes de instalar a sua Caixa WiFi, deve ter as seguintes
informações relativas ao seu cartão SIM:
- O código PIN: ………………
- O nome do APN: ………………
- O login de acesso remoto (ou nome do utilizador):
……….
- A palavra-passe de acesso remoto (ou senha de
acesso): ……...
A caixa WiFi é compatível com as tarifas fixas “Tarifa fixa
3G/3G+” com utilização de modem autorizada.
O roaming está desactivado por predefinição; para activálo, consulte a secção Parametrização Avançada.
Só a chave USB 3G fornecida é compatível com a Caixa
WiFi.
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2. Ligue a Caixa WiFi (botão ON/OFF) e os indicadores
luminosos acendem-se fixamente durante 20 segundos,
passando a piscar durante 1 minuto.
3. Aguarde até que o indicador luminoso WLAN fique aceso
depois desse piscar.

CONEXÃO ÀS PÁGINAS DA INTERNET
4. Ligue o seu computador e conecte-o à Caixa WiFi
utilizando o cabo Ethernet fornecido.
Quando o cabo Ethernet é ligado, o WiFi é desactivado (o
indicador luminoso WLAN apaga-se passados alguns
segundos).
5. Inicie um navegador de Internet no seu computador (Internet
Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Safari 3 ou versões seguintes).
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1. Coloque o cartão SIM na chave USB e insira-a na Caixa WiFi.
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6. Na barra de endereços, digite o endereço da Caixa WiFi:
http://192.168.2.12
É apresentada a página inicial:

8. Clique sobre a chave.

PARAMETRIZAÇÃO
9. No menu da esquerda, clique sobre Parametrização.

Se a página não aparecer:
Verifique se o seu computador está correctamente
configurado para obter automaticamente um endereço IP
(DHCP) (para mais informações, consulte o manual do
seu computador).
Se o problema persistir, reinicialize a sua interface de
rede (para mais informações, consulte o manual do seu
computador)
7. Escolha o idioma.

 Parâmetros WiFi:
Preencha as seguintes informações:
o SSID WiFi: introduza o nome da rede WiFi pretendido (por
exemplo, WOBPSA).

o Tipo de chave de encriptação: escolha um tipo de chave
de encriptação (mínimo WEP recomendado).
o Introduza uma chave ou clique em Gerar para gerar
automaticamente uma chave.
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 Parâmetros celulares:
Preencha as seguintes informações:

o Código PIN: introduza o código PIN do seu cartão SIM
Se o código PIN do seu cartão estiver desactivado, o
campo está desactivado.
Depois de três tentativas sem sucesso, o cartão SIM fica
bloqueado; contacte o seu operador móvel para
desbloqueá-lo.

 Parâmetros APN:
Preencha as seguintes informações:

o Nome do APN: fornecido pelo seu operador móvel.
o Login de acesso remoto: fornecido pelo seu operador
móvel (deixe vazio se não houver nenhuma).
o Palavra-passe de acesso remoto: fornecida pelo seu
operador móvel (deixe vazio se não houver nenhuma).
 Depois de introduzir estes parâmetros, clique no botão OK.

VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO
10. Verifique a correcta parametrização do router WiFi:
 Clique, no menu da esquerda, em Supervisão e, em seguida,
em Router WiFi:
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 Verifique e anote o SSID WiFi, o tipo e o valor da chave de
encriptação e guarde essas informações num lugar seguro.
Estas informações ser-lhe-ão
conectar os seus equipamentos.

indispensáveis

para

o SSID WiFi: …………………..
o Tipo de chave de encriptação: ………………..
o Chave de encriptação: …………………..
11. Verifique a correcta parametrização da ligação celular.
 Clique, no menu da esquerda, em Supervisão e, em seguida,
em Ligação celular:
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 Se, passados 2 minutos, o Estado da ligação = Desligada:
verifique se os parâmetros celulares estão correctos.
12. Clique em Desconexão no menu da esquerda.

13. Desligue o cabo Ethernet.
14. O WiFi é activado automaticamente (o indicador luminoso
WLAN acende-se passados alguns segundos)
15. Ligue o seu computador à rede WiFi da Caixa utilizando os
parâmetros configurados (SSID, chave de encriptação).
16. A partir do seu computador, inicie o navegador de Internet.
o Verifique se o Estado da ligação = Ligada:

17. Na barra de endereços, digite o endereço da Caixa WiFi:
http://192.168.2.12

 Se o Estado da ligação = Desligada, clique no botão
Actualizar até que o Estado da ligação = Ligada.
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SIGNIFICADO
LUMINOSOS

DOS

INDICADORES

Aquando do arranque da Caixa WiFi, os indicadores luminosos
piscam rapidamente durante a inicialização.
Indicadore
s
Luminosos
Power
Ethernet
WLAN

19. Pode navegar.
Pode ligar vários equipamentos ao mesmo tempo à caixa
WiFi (recomenda-se um máximo de quatro equipamentos,
por razões de desempenho).

Apagado
Aceso
Apagado
Aceso
Apagado
Aceso
Apagado

O produto está desligado
O botão ON/OFF está em ON
Computador não ligado à Ethernet
Computador ligado à Ethernet
Interface WiFi desactivada
Interface WiFi activada
Interface celular desactivada ou chave
USB 3G não inserida
Produto ligado à rede celular. O tipo de
rede é indicado pelo número de vezes que
pisca:
1 : ligado à rede GSM
2 : ligado à rede GPRS
3 : ligado à rede EDGE
4 : ligado à rede 3G
5 : ligado à rede 3G+
Indica a qualidade do sinal celular captado
(número de vezes a piscar = número de
barras = 1 a 5 barras)

Mode

A piscar
Signal
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Significado

A piscar

PARAMETRIZAÇÃO AVANÇADA
Para realizar a parametrização avançada da Caixa WiFi, pode
importar o manual de utilização completo a partir do wWebsite
www.webdyn.com, na rubrica Peugeot Citroën –WiF Router.

Estado
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18. Verifique na página inicial se todos os indicadores luminosos
estão verdes.
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CHAVE USB 3G
APRESENTAÇÃO
Pode utilizar a chave USB 3G directamente no seu
computador para se ligar à Internet.

SIGNIFICADO DOS INDICADORES LUMINOSOS
Indicad
ores
Lumino
sos

Estado

Significado

Apagado

Indique um dos seguintes estados:
• O modem não foi inserido no computador.
• O computador está desligado ou em modo de
standby.
• O rádio do modem foi desactivado a partir do
Watcher® ou outro cliente de conexão.
O modem está sob tensão e funciona
normalmente.
Está em curso uma actualização do
microprograma.
Não retire o modem do computador.
O modem está à procura de um serviço
(inicialização em curso).
Erro do modem: o modem tem um problema
de inicialização (durante a procura de um
serviço) ou já não está conectado por causa de
uma falha.
Contacte o seu operador móvel.
O modem não consegue detectar o serviço 2G
ou 3G.
O modem detectou uma rede 2G (EDGE,
GPRS, GSM). Está pronto para se conectar.
O modem está conectado a uma rede 2G.
Pode enviar e receber dados.
O modem detectou uma rede 3G (UMTS,
HSPA). Está pronto para se conectar.

Pode equipar-se com os seguintes acessórios para o seu
modem:





Antena externa: melhora os desempenhos em zonas em
que a força do sinal é fraca (disponível no endereço
www.sierrawireless.com/eStore).

Power

Cartão microSD™: cartão externo de armazenamento
de dados (disponível nas lojas de electrónica para o
público em geral).

Azul,
aceso
Azul, a
piscar
Laranja, a
piscar
Laranja,
aceso

Apagado

Data

Laranja,
a piscar
Laranja,
aceso
Azul, a
piscar
Azul,
aceso

O modem está conectado a uma rede 3G e
pode enviar e receber dados.

Pode utilizar o seu modem com qualquer dos seguintes sistemas
operativos: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Mac
OS® X 10.4.11 ou uma versão mais recente.
7

1. Inicialize o seu computador.
2. Insira o cartão SIM:

5. Se lhe for pedido para configurar um perfil, clique em Sim. A
janela Perfis abre-se. Seleccione o seu operador móvel na lista
de perfis predefinidos. Se o seu operador móvel não constar da
lista, contacte-o para obter o nome do APN, o login e a palavrapasse de acesso remoto.
6. Clique em OK. O modem está pronto para ser utilizado.

3. Insira o modem na porta USB:

O que devo fazer se a instalação do programa não se iniciar
automaticamente?
Se o TRU-Install não se iniciar automaticamente, pode iniciar
manualmente o processo de instalação.
Windows

Windows
A instalação do programa inicia-se automaticamente. Siga as
instruções apresentadas no ecrã para instalar o programa
Sierra Wireless Watcher®.
Mac OS X
Quando a janela 3G Sierra Wireless Watcher® é
apresentada, faça um duplo clique sobre o programa de
instalação.
4. Uma vez o programa instalado, o modem começa a procurar
uma rede. Se o modem encontrar uma, o botão “Conectar-se”
fica activo no Sierra Wireless Watcher®.
Clique sobre "Conectar-se" para se conectar à rede.
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1. Faça um duplo clique em Posto de trabalho (Windows XP)
ou em Computador (Windows Vista ou Windows 7) no seu
desktop.
2. Clique no leitor TRU-Install.
3. No leitor TRU-Install, abra a pasta Win, e, em seguida, faça
um duplo clique sobre o ficheiro Setup.exe. Siga as instruções
apresentadas no ecrã para instalar o programa.

Mac OS X
Se a janela 3G Watcher® não aparecer:
1. Abra o Finder.
2. Em Aparelhos, faça um duplo clique sobre 3G Watcher®.
3. Faça um duplo clique sobre o programa de instalação.
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INSTALAÇÃO EM PC/MAC
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PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Redes móveis suportadas
Fluxos máximos teóricos:
Bandas de frequências
3G/3G+
Bandas de frequências
GSM/GPRS/EDGE GSM
Compatibilidade WiFi
Homologação
Taxa de DAS*

GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+
Download: 7,2Mbps (HSDPA)
Upload: 5,76Mbps (HSUPA)

Não utilize a sua Caixa WiFi quando conduz.

 Não coloque suportes magnéticos de armazenamento junto
da sua Caixa WiFi. A radiação pode eliminar as informações
armazenadas.

 Mantenha a sua chave 3G fora do alcance das crianças. Não
permita a sua utilização por crianças sem vigilância.

900, 2100 MHz

800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Normas 802.11 b/g
Encriptação: WEP, WPA (TKIP e
AES), WPA2 (TKIP e AES)
CE
0.226W/kg@10g

* O DAS, expresso em W/kg, é um índice que mede o nível de
rádiofrequências máximo emitido pela chave 3G em direcção ao
utilizador. Permite verificar a conformidade dos Terminais com a
regulamentação francesa e europeia que impõe que seja inferior
a 2 W/kg.

Recomenda-se que mantenha a sua chave 3G afastada da
barriga de mulheres grávidas ou dos órgãos genitais de
adolescentes.

 A utilização da sua chave 3G é proibida em determinados
locais: aviões, hospitais e estações de serviço. Por
conseguinte, importa cumprir escrupulosamente as instruções
de segurança e desligar a sua chave 3G quando isso seja
exigido.


Para evitar riscos de interferência, as pessoas portadoras de
implantes electrónicos (pacemakers, bombas de insulina,
neuro-estimuladores, etc.) devem manter uma distância de
pelo menos 15 centímetros entre a chave 3G e o implante.



Cumpra as leis ou os regulamentos para a utilização da sua
Caixa Wifi e da sua chave 3G. Respeite a vida privada dos
outros quando estiver a utilizá-las.
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