
Treinamento 1 Ponto nº 55/2012 

Novo e-MTA Wi-Fi – Motorola SVG 1202 

Trata-se de um e-MTA com a tecnologia Wi-Fi, ou seja, possui um roteador interno com antena embutida. 

Possui uma diferença com relação aos outros e-MTAs WI-FI: possui apenas uma (01) saída Ethernet. 

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

Chrome, etc.) e devemos seguir os passos abaixo. 

Configuração – Motorola SVG 1201  

A instalação deste e-MTA Wi-Fi deverá seguir a mesma regra criada para o e-MTA Wi-Fi 
Thomson. Em caso de dúvidas, consulte o treinamento nº 32B. 

Versão 2 – 13/02/12 

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 3 
Na opção Primary Network verifique se está ativa: 
Enable (Ativado)   Disable (Desativado). 
 

Insira no  Network Name (SSID). 
 

Residência alterar para: netvirtua + nº do 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. 

Passo 4 

Na opção WPA PRE-SHARED KEY digite a senha 
(Contrato + número 0). 
 

Clique em apply (aplicar). 
 
 
 

Pontos de Atenção – Motorola SVG 1201 

Por ter apenas  uma (01) saída ethernet pode haver casos em que o cliente 
necessite de mais saídas ethernet. Nestes casos utilize outro modelo de WI-FI. 
(Normalmente em empresas utilizam-se mais portas ethernet). 
 

Caso o cliente deseje utilizar outro roteador neste EMTA WIFI, deve-se efetuar a 
troca do range de IP, sugestão para 192.168.10.1. Desta forma impede-se o 
conflito de IP entre roteadores. 
 
Para efetuar esta alteração, clique na aba Wireless e opção BASIC. 
Em Network configuration efetue a alteração da LAN IP ADRESS. 

Saída ETHERNET 

 

 

 

 

Passo 2 

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

Enable (Ativado)   Disable (Desativado) 
 

Na opção Control Channel altere para AUTO, nesta 
configuração o roteador irá procurar a frequência com 
menor interferência. 
 

Clique em apply (aplicar). 
 
 

 

 


