
Treinamento 1 Ponto nº 50/2012 

Novo EMTA Wi-Fi – Motorola SVG 1501 

Trata-se de um EMTA com a tecnologia Wi-Fi embutida, ou seja, possui um roteador interno, e a sua instalação 

física é idêntica a qualquer outro EMTA. 
 

 

Características 

Para entrar na configuração do roteador devemos utilizar um navegador (Internet Explorer, Mozilla, Google 

Chrome, etc.) e seguir os passos abaixo. 

Configuração – Motorola SVG 1501  

A instalação deste EMTA Wi-Fi deverá seguir a mesma regra criada para o EMTA Wi-Fi 
Thomson, em caso de dúvida, consulte o treinamento nº 32B. 

Versão 4 – 06/01/12 
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Passo 1 

Digite na barra de endereço o número do  
IP:192.168.0.1. Será solicitado login e senha. 

Login (User name): admin 
Senha (password): motorola 

Passo 2 

Passo 3 
Na opção Primary Network verifique se está ativa: 
Enable (Ativado)   Disable (Desativado) 
Insira no  Network Name (SSID) 

Residência alterar para:  
netvirtua + nº da casa/prédio + bloco + apto 
Exemplo:netvirtua330B123 

NET Empresas alterar para:  
netempresas + nº da loja/prédio + bloco  
Exemplo:netempresas425C14 

Marcar o WPA2-PSK para Enable e escolher a opção 
TKIP-AES. 

Após entrar, clique na aba Wireless e opção BASIC. 
Verifique se a interface wireless está ativa. 

Enable (Ativado)   Disable (Desativado) 
Na opção Channel, altere para AUTO, nesta configuração o 
roteador irá procurar a frequência com menor interferência. 

Clique em apply (aplicar) 

Passo 4 
Na opção WPA PRE-SHARED KEY digite a senha: 

(Contrato + número 0) 

Clique em apply (aplicar) 

LED PISCANDO LIGADO 

1 ENERGIA Não Aplicável - O LED não pisca. VERDE:  Energia ligada adequadamente. 

2 RECEBER Verificando uma conexão de canal downstream.  
VERDE: O canal downstream está 

conectado. 

3 ENVIAR Verificando uma conexão de canal upstream. VERDE: O canal upstream está conectado. 

4 ON-LINE 
Verificando a conexão com a Internet, 

transmitindo ou recebendo dados na internet 

VERDE: Processo de inicialização 
concluído.  

5 
TEL 1         
TEL 2 

O telefone está fora do gancho; discagem ou 
chamada em andamento. 

     VERDE: O telefone está no gancho, 
conectado e ativado.  

6 SEM FIO 

VERDE: Wi- Fi ativado com atividade de dados 
wireless criptografado. Piscando longas/curtas 
indica emparelhamento wireless com placa do 

cliente em andamento.                                                                                                                      
ÂMBAR: Wi-Fi ativado com atividade de dados 

wireless não criptografada. 

   VERDE: Emparelhamento wireless 
estabelecido com sucesso entre o SVG 

1501 e outro dispositivo ativado para Wi-
Fi em sua rede: telefone celular, PDA, 

laptop, etc.                                                                              
ÂMBAR: Emparelhamento móvel                  

bem sucedido. Fica verde após cinco 
minutos. 


