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Neste treinamento vamos apresentar e mostrar como configurar o e-MTA Wi-Fi Scientific Atlanta DPC 2434.  As 
regras de utilização seguem o mesmo princípio do EMTA Wi-Fi THOMSON. 

Características 

 

 

Para entrar na configuração do roteador devemos utilizar um navegador (Internet Explorer, Mozilla, Google 
Chrome, etc.) e seguir os passos abaixo.  

Abra o navegador e digite na barra de endereço o IP do 

roteador (192.168.0.1). 
 

 

Poderá ser solicitado o login e senha do roteador, este 
equipamento vem SEM SENHA E SEM LOGIN. Se 
solicitar a senha, aperte ok para continuar. 

Passo 1 

Passo 2 

Na guia SETUP 

 
 
 
 

Clicar em NEW PASSWORD (nova senha). 
 

Insira a senha nova (MAC do roteador). 
Exemplo: C83A353774B8 
 

No campo Re-Enter NEW PASSWORD  
Confirme a senha nova (MAC do roteador). 
 

 

Clicar em Apply (aplicar). 

 
 
 
 

Passo 3 

Na guia SETUP, escolha a opção Wireless. 
 

Clique em BASIC. 
 

No campo SSID principal, insira netvirtua + nº. do 
apto/casa. 
 

Exemplo: netvirtua125B (apto 125 bloco B) 
 

Mantenha o NEW CHANNEL em Auto. 
 

Clicar em Apply (aplicar). 

 
 
 
 
 

Clique em SECURITY. 
 

No Campo NETWORK Authentication, escolha 
WPA/WPA2 (PSK). 
 

Digite a frase de senha: (senha do WIFI)  Contrato + 
número 0 (zero) 
 

Clicar em Apply (aplicar). 

 
 
 

 

 

Configuração 

• Este e-MTA segue a mesma regra de instalação do e-MTA Wi-Fi Thomson e deverá ser instalado quando: 
 
 

- Na contratação do NET Vírtua de 10 e 20 Mega no Combo ou Double (NET Vírtua +NET Fone). 
- Clientes da base que tenham TV e adquiram o NET Vírtua (10 ou 20M) + NET Fone terão direito ao e-MTA. 
 
 

• Para instalação do e-MTA WIFI deve-se sempre utilizar a configuração acima. 
 

• Para maiores esclarecimentos, consulte o treinamento de 1 ponto nº 32B. 
 

• Este equipamento possui um compartimento para armazenamento de bateria, porém  
não utilizaremos esse recurso. 

1 Power  A luz verde estável indica que a tensão de AC está sendo aplicada ao e-MTA.  

2 DS 
 Se aceso, indica que o e-MTA está recebendo dados da rede do serviço de cabo. Se piscando, indica que 

o e-MTA está procurando um sinal na rede.  

3 US 
 Se aceso, indica que o e-MTA está enviando dados para uma rede do serviço de cabo. Se piscando, 

indica que o e-MTA está estabelecendo uma conexão upstream com a rede. 

4 ONLINE  A  luz verde estável indica que o e-MTA está registrado na rede e totalmente operacional. 

5 
LAN1 - 

LAN4/ USB 

 Se verde estável, indica que uma portadora Ethernet/USB está presente. Se piscando, indica que os 

dados Ethernet/USB estão sendo transferidos entre o PC e o e-MTA. 

6 WIRELESS 

 Se verde estável, indica que o ponto de acesso sem fio está ativado e operacional. Se piscando, indica 

que dados estão sendo transferidos sem fio entre o PC e o e-MTA. Se apagado, o LED indica que o ponto 

de acesso sem fio foi desativado pelo usuário. 

7 TEL1 
 A luz verde estável indica que o serviço de telefonia está ativado. Se piscando, indica que a linha 1 está 

sendo usada. 

8 TEL2 
 A luz verde estável indica que o serviço de telefonia está ativado. Se piscando, indica que a linha 2 está 

sendo usada. 

9 BATTERY  Não Aplica. 

Passo 4 


