
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 08:30hs ás 17:30hs (verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua 

cidade)  

Abrangência: Todas as Operações 

Este treinamento tem a finalidade de orientar os Técnicos sobre as configurações do eMTA WiFi ARRIS TG-862 
para o MODO BRIDGE. Esta configuração será utilizada somente quando o cliente desejar utilizar um roteador 
particular ou um Servidor com NAT.  

Treinamento 1 Ponto nº 104/2013 

CONFIGURAÇÕES DO EMTA - Parte 1 

COMO ACESSAR A PÁGINA DE CONFIGURAÇÕES 

Para acessar a página de configurações do eMTA ARRIS TG-862 é necessário que o computador esteja conectado 
no eMTA ARRIS TG-862 via cabo de rede LAN, e efetue os seguintes procedimentos: 

CONFIGURAÇÃO PARA O MODO BRIDGE 

Digite na barra de endereço do navegador  
o IP 192.168.0.1 e tecle ENTER 

Preencha os dados: 
LOGIN: admin   SENHA: password 

password 

1.Na guia BASIC SETUP clique na opção ENABLE WIRELESS 
desmarque a seleção, logo após clique em APLLY (aplicar).  

2.Na guia LAN  SET UP, alterar  NAT MODE para 
BRIDGED, após clique em APLLY (aplicar)   

 
3.Clique em OK quando apresentar mensagem de REBOOT    
(Restarting your router is recommed when NAT setting 
change). 

 

  ***ATENÇÃO*** 
NÃO desligue o emta da tomada durante este 

passo 

4.Na guia WAN SETUP, na opção ENABLE DHCP  
desmarque a seleção, logo após clique em APLLY 
(aplicar)  

5.Após as configurações conecte o computador no 
roteador do cliente, e o roteador no eMTA e reinicie todos 

os equipamentos. 
 

       Quando realizar a configuração do eMTA ARRIS TG-862 para modo 
BRIDGE conecte no equipamento do cliente utilizando a porta LAN1.  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 

 Lembre-se que o Wireless fica desabilitado quando aplicado a configuração para MODO BRIDGE. 
 Após efetuar as configurações para o MODO BRIDGE não haverá navegação conectado direto no eMTA será 
necessário conectar o computador com o equipamento do cliente (roteador ou servidor). 
 Para restaurar as configurações para o padrão de fábrica pressione o botão RESET, localizado no painel 
traseiro do equipamento, por aproximadamente 40 segundos e aguarde o eMTA sincronizar novamente. 

Este procedimento é para ser realizado quando 
houver a necessidade de acessar a página de 
configurações do eMTA ARRIS TG-862  enquanto 
o mesmo estiver como MODO BRIDGE. 

Conecte o computador direto no eMTA via cabo de rede 
LAN, e altere as configurações da placa de rede do PC 
conforme o exemplo ao lado: 

 

 

COMO ACESSAR O eMTA ARRIS TG-862 APÓS CONFIGURADO PARA MODO BRIDGE 

Garanta que este processo foi realizado corretamente pois o cliente 
pode ter problemas de navegação em caso de falhas 

Usar o seguinte endereço de IP: 
 

Endereço de IP: 
 

Máscara de sub-rede: 
 

Gateway padrão: 

255 . 255 . 255 . 0 

192  .168 .  0  . 1 

192 .168 . 0  . 10 

Após realizar o procedimento não esqueça de retornar a 
configuração para OBTER ENDEREÇO DE IP AUTOMÁTICAMENTE 



 

 

 

 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 08:30hs ás 17:30hs (verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua 

cidade)  

Abrangência: Todas as Operações                                          25/11/2013 

Este treinamento tem a finalidade de orientar os Técnicos sobre as configurações do eMTA WiFi Thomson DWG-
874b para melhoria no desempenho e alcance de sua internet via Wireless além da configuração para permitir 
conectar Vídeo-Games através do WiFi. 

Treinamento 1 Ponto nº 104/2013 

CONFIGURAÇÕES DO EMTA - Parte 2 

ATIVAÇÃO PROTOCOLO UPnP 

COMO ACESSAR A PÁGINA DE CONFIGURAÇÕES 

Para acessar a página de configurações do eMTA Thomson DWG-874b é necessário que o técnico: 

MELHORIA NO WI FI 

2. Preencha os dados: 
LOGIN: _____(deixar em branco)    
SENHA: admin 

1. Digite na barra de endereço do navegador  
o IP 192.168.0.1 e tecle ENTER 

Para melhorar o desempenho e alcance da rede Wireless através do eMTA Thomson DWG-874b é necessário 
efetuar a ativação do item 802.11 n-mode através dos passos a seguir: 
 

      Acesse a página de configurações do eMTA WiFi; 
 

      Clique na guia Wireless na aba Rádio, altere o item 802.11 n-mode de Off para AUTO. 

Para possibilitar a conexão dos Video-Games X-BOX e PLAYSTATION através do Wireless no eMTA Thomson  DWG-
674b/850 é preciso deixar habilitado o item referente ao protocolo UPnP, através dos passos a seguir: 
 

      Acesse a página de configurações do eMTA WiFi; 
 

      Clique na guia Advanced na aba Options, selecione a opção UPnP Enable 
 

      Clique em Apply (aplicar) 
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*** Esta Configuração NÃO esta disponível para o eMTA WI FI Thomson 2.0 DWG-850 

 

 


