
 

 

Treinamento 1 Ponto nº 75/2012 

Novo procedimento eMTA Cisco DPC3925 Wi-Fi 

 

 

Versão 3 – 19/09/12  

Características 

 

 

Configuração do Wi-Fi 

A partir de agora o eMTA Cisco DPC3925 também será utilizado como NETFone e como possui tecnologia 3.0 SOMENTE 

deverá ser instalado em clientes com velocidades superior a 20M. Este treinamento substitui o T1 Ponto nº58.  

Painel traseiro Painel frontal 

Deixe os campos em branco e clique em Log In 

Passo 1 

Digite na barra de endereço do navegador o  IP: 
192.168.0.1, feito isso aparecerá: 

Será solicitado a inclusão da nova senha e login: 
Name: admin 
Change password: WAN MAC ex: 0011E667DFFA5 
Re-Enter New Password: confirme a senha acima.  

Passo 2 

Passo 3 

Na opção Wireless Network certifique-se que está: 

Enable (Ativado) 

Insira no  Wireless Network Name (SSID), 
Residência: alterar para: netvirtua + nº da 
casa/prédio/bloco/apto.      

Exemplo: netvirtua330B123 

NET Empresas: alterar para: netempresas +nº 
loja/bloco/apto                

Exemplo:  netempresas425C14 

Encryption: mantenha TKIP + AES 

Pré-shred Key(senha do wifi): contrato + 0  

IMPORTANTE 

 

 

Esse eMTA possui uma limitação para funcionamento de um tipo específico de máquina de cartão, para 

efetuar ligações funciona normalmente, recomendamos utilizar em clientes residenciais. 

1 POWER 
A luz verde estável indica que a tensão de AC está sendo 
aplicada ao equipamento.  

2 SERIAL Etiqueta com o serial MAC do equipamento  

3 
TEL1 e 
TEL2  

Portas de conexão de telefone RJ-11 para linha 01    e       linha 
02 

4 USB Conexão  USB, não utilizar para cliente 50 e 100Mb  

5 
 Ethernet         

1 a 4  
Quatro portas Ethernet RJ-45 são ligadas à porta Ethernet no 
PC ou rede doméstica   

6 CABLE  Conexão do cabo de sinal NET 

7 
WIRELESS 

SETUP  
Botão de ativação do WPS, função está desativada na 
configuração.  

8 RESET  
Ao pressionar por 1 a 2 seg o CABLE é reiniciado. Se pressionar 
por mais de 10 seg é retornado para padrão de fábrica  

1 POWER  
 A luz verde estável indica que a tensão de AC está sendo 
aplicada ao equipamento.  

2 DS   Aceso, esta recebendo dados da rede por cabo  

3 US  Aceso, esta enviando dados da rede por cabo  

4 ONLINE  
Aceso, está registrado na rede e habilitado para 
funcionamento  

5 
 Ethernet         

1 a 4  

Aceso, esta ligado um dispositivo a porta Ethernet. Piscando, 
indica que os dados estão sendo transferidos através da 
Ethernet.  

6 USB  
Um dispositivo conectado na entrada USB (não recomendada 
utilização)  

7 
WIRELESS 

LINK  

Aceso, WIFI está ativo. 

Piscando, indica que dados estão sendo transferidos pelo WIFI  

8 
WIRELESS 

SETUP  

Apagado, funcionamento normal. 

Piscando, acesso a configuração do Cable.  

9 
TEL 1 e 

TEL2  

Acesso indica que o serviço de telefonia está ativado. Pisca 
quando a linha está em uso. Apagado indica que o serviço de 
telefone não está habilitado. 

 

 

Pontos de Atenção 

• Este eMTA SOMENTE será utilizado para clientes com velocidades acima de 20MB, haverá trava sistêmica (FIELD e 
NETSMS) para as outras velocidades. 
• Informe sempre aos clientes as informações de senha do WIFI e do Roteador colando a etiqueta no equipamento. 
• Dúvidas dos procedimentos contate a área de GESTÃO DO CONHECIMENTO através do 4004.2580, opção 6, das 
09:00hs as 20:00hs (verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua cidade) 

Operações: Todas, inclusive HFC 
Público: Técnicos Próprios e Parceiros 


