
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)  

Neste treinamento vamos apresentar o novo eMTA TECHNICOLOR TC-7300 com Wi Fi, que possui a tecnologia DOCSIS 3.0 e 

deverá ser utilizado em clientes com velocidades de 10M ou superior. 

EMTA TECNICOLOR TC-7300 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO EMTA TECNICOLOR TC-7300 

O eMTA TECHNICOLOR TC-7300 possui algumas características como: 
 
 

  possui 4 portas Ethernet; 

  2 portas para conexão de telefone (verificar no painel traseiro do equipamento); 

  Led’s indicativos de seu funcionamento no painel frontal. 

CONFIGURAÇÕES DO EMTA TECNICOLOR TC-7300 

 

 
Para entrar na configuração do roteador devemos utilizar um navegador 

(Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, etc.) e digitar na barra de 

endereço o IP: 192.168.0.1 , LOGIN: ______(em branco)  SENHA: admin 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 

 

 

 O eMTA TECHNICOLOR possui DOCSIS 3.0 e deve ser utilizado em clientes com velocidades de 10 MEGA ou superiores. 

Para os casos onde o equipamento não pode ser utilizado haverá uma trava sistêmica para impedir a movimentação do terminal. 

 Após configurar a rede  Wi-Fi devemos verificar e garantir a qualidade do sinal wireless através do app “WI FI ANALIZER”, 

conforme  treinamento de 1 ponto N°86 

 O eMTA TECHNICOLOR TC-7300 não possui capacidade para transmitir o Wireless na faixa de Frequência de 5 GHz. 

Após acessar a página de configurações do equipamento,  

para configurar o Wi Fi, realize os passos a seguir: 
 

1. Clique na ABA Wireless e na opção Primary 

Network 
 

 

2. Insira no Network Name (SSID)  
 Nos casos de residência configurar como:  

netvirtua + nº do casa/prédio + bloco + apto 
 

 

3. Na opção WPA Pre-Shared Key digite a senha 

Contrato + número 0 
1.   

 

4. Clique em APPLY (aplicar)  

 
 

 

 

 Para confirmar se o Wi-Fi está ATIVADO 

verifique na aba RADIO a opção INTERFACE 
 ENABLE (Ativado)      DESABLE (Desativado)  

Treinamento 1 Ponto nº 116c/2014 

Painel Traseiro Painel Frontal 

Portas Ethernet 

Botão RESET 

Porta 

Telefone1 
Fonte de Energia AC 

Entrada Coaxial 

Porta 

Telefone2 

Power O Led aceso indica que a tensão de AC está sendo aplicada ao equipamento.

DS  Verde aceso, está recebendo dados da rede. 

US  Verde aceso, está enviando dados da rede. 

On Line Aceso, está registrado na rede e habilitado para funcionamento.

ETHERNET Representa a comunicação com o equipamento conectado na porta ethernet.

Wireless Aceso Informa que a conexão WIFI ativa. Apagado conexão WIFI desativada

Phone Representa o funcionamento da linha telefônica.

Frequência Tecnologia Potencia máxima Taxa máxima 

2,4 GHz B 0,142 W 11 Mbit/s

2,4 GHz G 0,305 W 54 Mbit/s

2,4 GHz N (20MHz) 0,310 W 144 Mbit/s

2,4 GHz N (40Mhz) 0,218 W 300 Mbit/s

Tabela de emissão do Wi Fi

admin “LOGIN” e “SENHA” 

LED’s Indicativos 


