
Treinamento 1 Ponto nº 82/2013 
 Novas Regras para  utilização do eMTA Wi-Fi – Parte 1 

Neste treinamento vamos mostrar as novas regras de utilização do eMTA Wi-Fi.  
Este treinamento substitui o treinamento de 01 ponto nº. 32B 

Regras de Utilização dos Equipamentos 

Pontos de Atenção 

Regras de utilização 

VELOCIDADE CONTRATADA EQUIPAMENTO QUE DEVERÁ SER INSTALADO 

Até 1 Mbps eMTA SD 2.0 

Até 1 Mbps  

(NET Empresas IP fixo) 
eMTA com Wi-Fi DOCSIS 2.0 

5Mbps*/10 Mbps ou superior eMTA com Wi-Fi DOCSIS 3.0 

Para clientes com velocidade de 5Mbps/10Mbps poderá ser instalado o eMTA Wi-Fi 2.0 na falta de equipamento Wi-Fi 3.0.  
*Velocidade comercializada apenas em Manaus 

Os eMTAS SD 2.0 são os eMTAS antigos que não possuem tecnologia Wi-Fi. 

Devido as novas diretrizes da empresa, em todas as INSTALAÇÕES E TROCAS DE 

EQUIPAMENTOS (Cable Modem e/ou eMTA) deverá ser utilizado um equipamento eMTA, ou 

seja, não será mais utilizado CABLE MODEM.  

• Em clientes que possuem roteador, devemos fazer a troca do equipamento deixando apenas uma rede WI-FI ativa, para 

isso configuramos o eMTA WI-FI em modo “Bridged” (configurações em anexo). 

• Somente DEVERÁ realizar a substituição por eMTA WI-FI se, no ato da visita, constatar a necessidade de troca de 

equipamento. 

• Informar que se a troca do equipamento for realizada durante a visita técnica, não terá nenhum custo adicional. 

• As regras de terminais acima deverão ser respeitadas, pois haverá trava sistêmica (FIELD e NETSMS) para movimentação 

de terminais.  

• As configurações básicas para cada eMTA com Wi-Fi são encontradas nos treinamentos de 01 ponto: nº. 29, 50, 54, 55, 72, 

75, 76 e 77, caso não possua estes treinamentos solicite ao seu gestor. 

• Informe sempre aos clientes as informações de senha do Wi-Fi colando a etiqueta no equipamento. 

eMTA Wi-Fi - DOCSIS 2.0 

Scientific Atlanta 

DPC2434 

Thomson  

DWG850 

Technicolor  

TC7110 

Motorola SVG 1501 

/ 1202 

eMTA Wi-Fi - DOCSIS 3.0 

Cisco  

DPC3925 

Thomson  

DWG874 

Arris  

TG862 

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) 

Versão 2 – 03/01/13 

Operações: Todas com NET Vírtua e NET Fone 
Público: Técnicos Próprios e Parceiros (IAT) 



O modo BRIDGED é configurado quando temos a necessidade de instalar o eMTA Wi-Fi em conjunto 
com o roteador do cliente (nos casos em que o cliente desejar utilizar seu próprio roteador pessoal. 
mesmo. A instalação física é a mesma do eMTA Standard. 

Motorola SVG 1202/1501 

Configuração de eMTA em modo “BRIDGED” – Parte 02 

 Acesse 192.168.0.1, Login: admin e Senha: motorola 

 Clique em Basic e na aba Setup deixe o NAPT Mode em Disabled (desativado) 

 Clique em Apply 

 Clique em Wireless e na aba Basic deixe Wireless em Disabled (desativado) 

 Clique em Apply e reinicie o eMTA 

eMTA THOMSON DWG-850/ TC7110/DWG874 

 Acesse 192.168.0.1, Login: “em branco” e Senha: admin 

 Clique em Status e na aba Switch Mode deixe o Switch Mode em Cable Modem. 

 Clique em Apply. 

 Clique em Wireless e na aba Radio deixe Wireless em Disabled (desativado). 

 Clique em Apply e reinicie o eMTA. 
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Cisco DPC 3925 

Configuração de EMTA em modo “BRIDGE” – Parte 03 

 Acesse 192.168.0.1, Login: “em branco” Senha: “em branco” 

 Clique em Administration e na aba Management deixe o Working Mode em Bridged Only. 

 Clique em Save Settings. 

 Clique em Wireless e na aba Basic deixe Wireless em Disabled (desativado). 

 Clique em Save Settings. e reinicie o eMTA. 

Arris TG 862 

 Acesse 192.168.0.1, Login: admin Senha: password 

 Clique na aba WAN e desabilite o DHCP 

 Clique na aba LAN deixe o Switch Mode em Cable Modem 

 No modo NAT, selecione Bridged 

 Clique em Aplicar e aguarde a alteração 

 Reinicie o eMTA 

Ponto de Atenção 

Em caso de dúvida no procedimento de configuração do “Modo Bridged” no eMTA wireless entre 
em contato com a Gestão do Conhecimento Tel: 4004-2580 opção 6.  
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