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Novo eMTA Wi-Fi – Motorola SVG 6582 

Neste treinamento vamos apresentar o novo eMTA MOTOROLA SVG6582 com Wi-fi que possui a tecnologia 3.0 e  
deverá ser instalado em clientes com velocidades de 10M ou superior. 

Características 

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

Chrome, etc.) e digitar na barra de endereço o IP: 192.168.0.1,  login: admin e senha: motorola. 

Configuração – Motorola SVG 6582  

1) Clique na ABA Wireless e na opção Primary Network verifique se está ativa: 
     Enable (Ativado)   Disable (Desativado) 
 
2) 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 
 
3) Marcar o WPA2-PSK para Enable e escolher a opção AES 
Na opção WPA PRE-SHARED KEY digite a senha (Contrato + número 0) 
Clique em apply (aplicar) 

CONFIGURAÇÃO BÁSICA 

CONFIGURAÇÃO EM MODO BRIDGED 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 09:00hs ás 20:00hs  

(verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua cidade)  

Pontos de Atenção 

 
 

• A regra de entrega de terminais está ativa, ou seja, este equipamento somente poderá ser instalado em velocidades 

acima de 10M. Dúvidas consulte o T1 Ponto nº 83. 

• A configuração em modo bridged deverá ser feita quando o cliente não for utilizar nosso WI-FI e deseja utilizar outro 

roteador/servidor conectado no eMTA. 

• Se o cliente possuir um roteador instrua que o ideal é ter apenas uma rede WI-FI ativa. 

• O equipamento deverá ser instalado “em pé”, na vertical. 

• Quando efetuar a configuração em modo bridge, somente será possível acessar o eMTA com o IP: 192.168.100.1 

POWER O Led aceso indica que a tensão de AC está sendo aplicada ao equipamento.  

DS  Aceso, está recebendo dados da rede. O led fica azul quando sincroniza em mais de uma frequência 

US Aceso, está enviando dados da rede.  O led fica azul quando sincroniza em mais de uma frequência 

ONLINE Aceso, está registrado na rede e habilitado para funcionamento  

WIFI Aceso Informa que a conexão WIFI ativa. Apagado conexão WIFI desativada 

Portas Ethernet Equipamento possui 4 portas ethernet. 

-Clique em Wireless e na aba Basic deixe Wireless em Disabled (desativado). Apagará o ícone frontal 
 
 
 
 
Clique em Apply 
 
-Clique em Basic e na aba Setup deixe o NAPT Mode em Disabled (desativado). 
 
 
 
-Clique em Apply e o eMTA reiniciará com as novas configurações. 

 


