Versão 18.0

Versão para ser
guardado

Por favor, primeiramente leia o conteúdo

Guia para
conﬁguração de
internet
PASSO

1

Prepare o que for
necessário!

PASSO

2

Vamos conectar os
dispositivos!

PASSO

3

Vamos fazer a
configuração para
conexão de internet!

Em 3 passos
Conexão fácil!

Este conteúdo pode ser visto na página da WEB e no vídeo.

https://www.ntt-west.co.jp/collabo/setting/new/
https://ﬂets-w.com/english/ﬂow/setting̲guide/

Introdução

PASSO

Preparação

1

Agradecemos encarecidamente pelo seu pedido do

mencionado abaixo até a data da obra.

Neste guia, orientamos a conexão/ conﬁguração até a
Por favor veriﬁque cada item para efetuar a
conexão/conﬁguração.

1

2

Conexão

documentação recebida!

Conecte o (s) aparelho (s) consultando a sua página
de procedimento de conexão!

PASSO

3

com a visita do técnico, inicie apartir do

PASSO

3

!

Vamos conﬁgurar a conexão de internet através do

Cabo para aparelho telefônico

● Este guia se destina somente aos dispositivos com o logotipo NTT (
).
● Caso utilize dispositivo que não contém o logotipo da NTT, consulte
antecipadamente o manual de instruções do próprio dispositivo.
※ Dependendo do dispositivo utilizado, há casos em que a conﬁguração
do PASSO 3 é desnecessária.

Utilizar no

PASSO

3

お申し込み内容のご案内(Informativo sobre o conteúdo do pedido) (imagem)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ご利用開始情報

工事予定日

0000年

0月0日

ご利用開始情報

お客さまID

CAF0123456789
（シー・エー・エフ・ゼロ・イチ・二・・・・

aBsD1234
アクセスキー
（アクセスパスワード） （エー・ビー・シー・ディー・イチ・二・・・

Efetue a conexão do PASSO 2 na data
da obra de instalação programada.
Para a conﬁguração do PASSO 3 , há
casos que serão necessários o「お客さ
まID(ID do cliente)」e「アクセスキー(chave
de acesso)」.

A forma de informar o「お客さまID(ID do cliente)」e a「アクセスキー(chave de acesso)」diferem conforme a empresa. Os
clientes com o contrato de serviço oferecido por empresas de Hikari Collaboration, deverão entrar em contato com a
empresa de Hikari Collaboration responsável pelo contrato. Os clientes com contrato de FLET'S Hikari da NTT WEST,
deverão contatar a NTT WEST.

Informações de Provedora de serviços de internet (imagem)

Notificação de contrato da provedora
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
インターネット接続

接続アカウント

taro＠xxx.ne.jp

■■■■■■■■■■■
※ A denominação varia dependendo da provedora.

Exemplos de contas de conexão

Conﬁguração

PC, smartphone, etc!

Concluído!

01

O aparelho telofônico

(aparelho telefônico e cabo para aparelho telefônico somente para usuários de telefone)

PASSO 3

Clientes que tiveram a obra realizada

Configuração

Cabo LAN

※ Será necessário a entrada LAN.

Conexão

PASSO

PC

2

Prepare o que for necessário e veriﬁque a
Documentos enviados pela empresa de Hikari Collaboration ou NTT WEST e da provedora contratada

Preparação

PASSO

PASSO 2

PASSO

Utilizar no

Preparação

O que o cliente deve providenciar

utilização do serviço.

PASSO 1

Por favor, providencie o que está

serviço de conexão à internet.

認証 ID (ID de autentiﬁcação ) ユーザー ID (ID do usuário)
ログイン ID (ID para login)
接続 ID (ID de conexão)
(nome da provedora) ID
接続ユーザー名 (Nome de usuário de conexão) e etc
〈Exemplo〉taro＠xxx.ne.jp

Exemplos de senha para conexão
パスワード (Senha)
認証パスワード (Senha de autentiﬁcação)
ログインパスワード (Senha de login)
接続パスワード (Senha de conexão)
ネットワークパスワード (Senha de rede) e etc

Para se conectar à Internet, é necessário ter o contrato com uma provedora. Mesmo que já tenha contrato com a provedora,
caso faça alterações no serviço de acesso de fibra óptica que está utilizando, há casos que necessita fazer alterações no
contrato. Em caso de dúvidas, entre em contato com a sua provedora contratada.

02

PASSO

2

Veriﬁcação do tipo de conexão

Clientes que solicitaram o Home gateway como serviço
opcional, o dispositivo será entregue separadamente.

Os tipos de conexão e os esquemas de conﬁguração e os procedimentos de conexão nas páginas
Para detalhes (incluindo o método de conﬁrmação da conclusão da conexão e o estado das

Tipo A
P.05-P.06

（parte superior）

▶ Clientes que
solicitaram
telefone e internet

cartão
de LAN
sem fio

a seguir são exemplos típicos ao usar equipamentos da NTT.
lâmpadas), consulte o manual de instruções que acompanha o seu dispositivo.

Tipo B
P.05-P.06

（parte inferior）

Tipo C

▶ Clientes que
solicitaram ONU
pequeno

P.07-P.08

Preparação

▶ Clientes que
solicitaram
somente internet

Home
gateway

PASSO 1

Veriﬁcar o tipo de conexão de acordo com o(s) dispositivo(s) enviado(s) pela NTT WEST ou pelo conteúdo da
sua solicitação e seguir para a página correspondente.

▶ Clientes que solicitaram o
serviço com velocidade máxima
de transimissão de 10Gbps
https://www.ntt-west.co.jp/
collabo/rd/10g/

Cabo de fibra
óptica

Adaptador de
fonte de energia

Home gateway
(com função ONU)

Cabo de fibra
óptica

Os tipos de tomadas de ﬁbra óptica constam abaixo. Favor veriﬁcar
Tipo que inserido diretamente

Home gateway

Cabo de fibra
óptica

Adaptador de
fonte de energia

ONU pequeno

antes de proceder a conexão. Dependendo do tipo da tomada para ﬁbra óptica, a forma de abrir a entrada de conexão é diferente.
Tipo que tem a capa na entrada

光

光コンセント
ＳＣ

PASSO 3

Não espie a entrada
para o cabo de fibra
óptica!

Adaptador de
fonte de energia

Conexão

Mansion Type método
de cabeamento por
ﬁbra óptica

ONU

PASSO 2

Family Type método
de cabeamento por
ﬁbra óptica

光コンセント
ＳＣ

Tipo D
P.09-P.10

Conﬁguração

▶ Clientes que solicitaram somente internet

Tipo E

▶ Clientes que solicitaram telefone e internet

P.P.09-P.10
0 5 - P. 0 6

（parte
inferior）
（下段）

（parte superior）

Mansion Type método
de cabeamento VDSL
Modem VDSL

03

Cabo para aparelho
telefônico

Adaptador de
fonte de energia

Modem VDSL

Cabo para aparelho
telefônico

Adaptador de
fonte de energia

Home gateway

Cabo LAN

Adaptador de
fonte de energia

04

Vídeo está disponível aqui

PASSO

Tipo A

1

Os cabos utilizados
são de 2 tipos

2

Verificar o horário de
instalação

Cabo LAN

4

Tomada de fibra óptica
ONU

Sobre a tomada de fibra
óptica consultar P03-04.

Conectar
o PC

Conectar o cabo
de fibra óptica
Cabo de fibra óptica

PASSO

2

1

Os cabos utilizados são de 3 tipos

Favor conectar os dispositvos
entre 8 às 12 horas do dia da
obra de instalação

Clientes que utlizam o Hikari Denwa
(telefone de ﬁbra óptica) no número
exclusivo para telefone de ﬁbra óptica

Conectar os dispositivos
e nt re 8 às 2 2 horas no
dia da obra de instalação.

(Se for conectado após às 22 horas, a utilização
se iniciará à partir das 8 horas do dia seguinte.)

Tampa

PASSO

Não pode
ser dobrado!

Vídeo está disponível aqui

Utilizando o Home
gateway
(com função ONU)

Cabo para aparelho telefônico

3

LAN
LAN
LAN
LAN

4

電話機
電話機

Cabo LAN

Conectar o cabo
da fibra óptica Cabo de fibra óptica
Retirar a capa

Cabo para
aparelho
telefônico

5

Sobre a
tomada de
fibra óptica
consulte
P03-04.

LAN
LINE

Sobre o
manuseio do
Home gateway
Pressionando a parte ●,
abrir a capa na direção da
seta.

電話機

As 5 lâmpadas superiores acesas

Estado das lâmpadas
「電源 (fonte de energia)」 （verde）acesa
「ひかり電話(telefone de fibra óptica」（verde）acesa
「ACT」
（verde）acesa
「登録 (cadastro)」
（verde）acesa
「初期状態(estado inicial)」 （laranja）acesa

As 4 lâmpadas inferiores acesas

Estado das lâmpadas (parte inferior)
「認証 (Identificação)」
（verde）acesa
「UNI」
（verde）acesa
「光回線 (fibra óptica)」
（verde）acesa
「電源(Fonte de energia」
（verde）acesa

Ligar a energia elétrica

N ã o re m ova o c a b o d e
energia e o cabo LAN até o
estado das lâmpadas
estarem conforme o
mostrado no 6
LINE

Home
gateway

Sempre
depois do 2 !

電話機

Verificar a conexão

Checar as lâmpadas do Home gateway para se
certiﬁcar de que a conexão está correta.

Conectar no
Aparelho telefônico
aparelho telefônico

LAN

LAN

Tomada de
energia elétrica

Conectar o PC

LAN

2

6

PC

Cabo LAN

Tomada de fibra óptica

3 Para a conﬁguração de conexão da internet seguir para a P11

Conﬁguração

(Se for conectado até às 8 horas, a utilização
se iniciará a par tir das 8 horas . Se for
conectado após às 12 horas a utilização não
se iniciará no mesmo dia, nesse caso pode
ser necessário reajustar a data para alguns
dias depois.)

Estado das lâmpadas
「認証 (Identificação)」 （verde）acesa
「UNI」
（verde）acesa
「光回線 (fibra óptica)」 （verde）acesa
「電源(Fonte de energia」（verde）acesa

PASSO 3

Clientes que solicitaram telefone e internet

Clientes que continuam utilizando o
mesmo número telefônico como do
telefone análogo.

LINE

Conexão

A entrada para a
conexão não
deve ser tocada!

Cabo de fibra óptica

Verificar o horário de
instalação

Tomada de
energia elétrica

Inserir retirando a tampa

A ponta do conector
não deve ser puxada
para fora!

4 lâmpadas acesas

Sempre
depois do 2 !

PASSO 2

※ Há casos que
o formato
pode ser
diferente.

ONU

Em caso de conectar o Home
gateway opcional, conectar
entre o ONU e o PC !

Abrir a tampa na direção
da seta enquanto pressiona
a parte indicada por ●.

Cabo de ﬁbra óptica

Verificar a conexão

Ch e c a r a s l â m p a d a s d o O N U p a ra s e
certiﬁcar de que a conexão está correta.

Cabo LAN

3

Sobre o
manuseio do
ONU

LINE

Se for devidamente encaixado, a parte □ se tornará azul

O cabo de ﬁbra óptica deve
ser inserido ﬁrmemente tanto
na tomada de ﬁbra óptica
como no ONU pequeno

Ligar a energia elétrica

UNI

Retirar a capa
Sobre o manuseio do
cabo de ﬁbra óptica

5
PC

UNI

2

30

minutos

Preparação

(Se for conec tado após às 22
horas, o início da utilização será
às 8 horas do dia seguinte.)

Cerca de

PASSO 1

Clientes que solicitaram somente internet

Conectar o equipamento
entre 8 às 22 horas no dia
da obra de instalação.

Tipo B

05

Não remova o cabo de energia e o cabo
LAN até o estado das lâmpadas estarem
conforme o mostrado no 5

Cabo de fibra óptica

Clientes que continuam utilizando o mesmo
número telefônico do telefone análogo etc.

Ligando do telefone celular para seu número do
telefone residencial, se tocar o sinal da chamada, a
transferência do número telefônico está concluida!

Cerca de

Inserir retirando a tampa
Tampa

30

minutos

PASSO

3 Para a conﬁguração de conexão da internet seguir para a P11

06

PASSO

2

Clientes que solicitaram o ONU pequeno

Vídeo está disponível aqui

Tipo C

1

Home gateway

Verificar o horário de instalação

Conectar o equipamento entre 8 às 22 horas no dia da obra de instalação.

Favor conectar os dispositvos entre 8 às 12 horas do dia da obra de instalação
(Se for conectado até às 8 horas, a utilização se iniciará a partir das 8 horas. Se for conectado
após às 12 horas a utilização não se iniciará no mesmo dia, nesse caso pode ser necessário
reajustar a data para alguns dias depois.)

Cabo LAN

※ Somente para
clientes que
utilizam telefone

LAN

6

LAN

Sempre
depois do 3 !

LAN

E

Home gateway

Não remova o cabo de energia e o cabo
LAN até o estado das lâmpadas estarem
conforme o mostrado no 7

Tampa
Retirar a tampa do ONU pequeno que
foi inserido

Inserir ﬁrmemente o cabo da ﬁbra óptica na tomada de ﬁbra otica e no ONU pequeno.

電話機

7

Verificar a conexão

Checar as lâmpadas do Home gateway para se certiﬁcar de que a conexão está correta.

Home gateway (frente)

Tomada para a fibra óptica

Home gateway (trás)

As 5 lâmpadas superiores acesas
Estado das lâmpadas
「電源 (fonte de energia)」
（verde）acesa
「ひかり電話(telefone de fibra óptica)」（verde）acesa
「ACT」
（verde）acesa
「登録 (cadastro)」
（verde）acesa
「初期状態(estado inicial)」
（laranja）acesa

Se for devidamente
encaixado, a parte □ se
tornará azul

らくらく
スタート

A ponta do conector
não deve ser puxada
para fora!

30電話機

minutos

A entrada para a
conexão não deve
ser tocada!

RX-600KI

らくらく
スタート

LINE

2 lâmpadas do
ONU pequeno

Conﬁguração

Cuidados na utilização do
cabo de fibra óptica

Tomada para
energia elétrica

Cerca de

PASSO 3

Sobre a tomada de fibra
óptica consulte P03-04.

Aparelho telefônico

LAN

Ligar a energia elétrica

DC IN
12V

LIN

Conectar o cabo da fibra óptica

Cabo de fibra óptica

Cabo para aparelho telefônico

LINE

Abrir o obturador do LINE (abertura para a inserção de ONU) do Home
gateway (parte traseira) para cima e para baixo e o insira ﬁrmemente.

3

Cabo para aparelho telefônico

(Clientes que utilizam telefone)

Conexão

A marca no lado direito!

5

TEL
1
TEL
2

Instalar o ONU pequeno
ONU pequeno

Conectar no aparelho telefônico

WAN

PASSO 2

2

Cabo de fibra óptica

PC

Cabo LAN

Preparação

Clientes que continuam utilizando o mesmo número telefônico como do telefone análogo.

Os cabos utilizados
são de 3 tipos

4

LAN
1
LAN
2
LAN
3
LAN
4

(Se for conectado após às 22 horas, o início da utilização será às 8 horas do dia seguinte.)

PASSO 1

Conectar no PC

Clientes que utilizam somente internet ou clientes que utilizam o Hikar Denwa (telefone de ﬁbra
óptica) com número exclusivo para telefone de fíbra óptica

(verde) acesa/ piscando

※ O dispositivo da ilustração é somente um exemplo. Os terminais
compatíveis com o ONU pequeno podem ter diferentes formas e cores.

Clientes que continuam utilizando o mesmo número telefônico do telefone análogo.

Ligando do telefone celular para seu número do telefone residencial, se tocar o sinal
da chamada, a transferência do número telefônico está concluida!

Não pode ser dobrado!
※Há casos que o formato pode ser diferente.

Cabo de fibra óptica
07

PASSO

3 Para a conﬁguração de conexão da internet seguir para a P11

08

Tipo D

PASSO

1

Cabo LAN
Os cabos utilizados são
de 2 tipos Cabo para aparelho telefônico

Verificar o horário de
instalação

2

Favor conectar o dispositivo na data da obra.

PC

5

Verificar a conexão

Checar as lâmpadas para se certiﬁcar
de que a conexão está correta.
Cabo LAN

Tomada para telefone

3 lâmpadas acesas

Conectar o
PC

3

Conectar o cabo para aparelho telefônico

Modem VDSL

Cabo para aparelho
telefônico

LAN

Tomada para
energia elétrica

Ligar a energia elétrica
Cerca de

4

minutos

Sempre
depois do 2 !

30

1

Cabo LAN
Os cabos utilizados são
de 2 tipos Cabo para aparelho telefônico

2

Verificar o horário de
instalação

3
Conectar o
cabo LAN

Tomada para
energia elétrica

LAN

Cabo LAN

LAN
WAN
電話機
電話機

Cabo para aparelho telefônico

6
Ligar a energia elétrica

Modem VDSL
3 lâmpadas acesas

7

Estado das lâmpadas
（verde）acesa
「POWER」
「LINE ou VDSL LINK」 （verde）acesa
（verde）acesa
「LINK/ACT ou LAN LINK」

Aparelho telefônico

Conectar no aparelho
telefônico

5

Home gateway
4 lâmpadas acesas

Ligar a energia elétrica
Sempre
depois do 6 !

Tomada para telefone

Conectar
no PC

Conﬁguração

2

Cabo LAN

4

LAN
LAN

LAN

Verificar a conexão

PASSO 3

Clientes que solicitaram telefone e internet

LINE

Conectar o
cabo para
aparelho
telefônico

Home gateway

Favor utilizar o
cabo LAN que
foi enviado

Cabo para aparelho telefônico

8

Checar as lâmpadas para se certiﬁcar
de que a conexão está correta.

Favor conectar os dispositivos na data da obra.
Modem VDSL

PC

3 Para a conﬁguração de conexão da internet seguir para a P11

Conexão

PASSO

Tipo E

PASSO 2

Não remova nenhum fio ou
cabo até o estado das
lâmpadas estarem
conforme o mostrado no 5

PASSO

09

Preparação

Estado das lâmpadas
「POWER」
（verde）acesa
「LINE ou VDSL LINK」
（verde）acesa
「LINK/ACT ou LAN LINK」（verde）acesa

LINE

2

PASSO 1

Clientes que solicitaram somente internet

Modem VDSL

電源
アラーム
PPP

Não remova nenhum fio ou
cabo até o estado das
lâmpadas estarem
conforme o mostrado no 8

ひかり電話
ACT

Cerca de

登録

30

再起動

初期状態
オプション

Estado das lâmpadas
「電源(fonte elétrica)」
（verde）acesa
「ひかり電話(telefone de fibra óptica」（verde）acesa
「ACT」
（verde）acesa
「登録 (cadastro)」
（verde）acesa

初期化

minutos

PASSO

3 Para a conﬁguração de conexão da internet seguir para a P11
RT-500KI

10

PASSO

PASSO

3

Conﬁguração

1 Abrir o「Microsoft Edge」
https://www.ﬂets-west.jp/set/

2

conﬁgurações apropriadas para o seu

Preparação

Dar um clique duplo no arquivo baixado e clicar em「実行 (Executar)」

Sistema
Windows 10、Windows 8.1
Operacional ※ Todos compatíveis somente com o sistema
requerido
operacional de versão em japonês

P.12

Clientes que utilizam ONU

P.15〜P.16

Recomendado para 1 GHz ou mais.
〔Versão 32bit〕recomendado para 1GB ou mais

Memória 〔Versão 64bit〕recomendado para 2GB ou mais.

Visor

Adaptador NDIS6.0 compatível com Microsoft
de ethernet

Navegador
compatível

1.3GB ou mais〔recomendado para 1.5GB ※ Mesmo nos ambientes de funcionamento veriﬁcados citados á esquerda,
ou mais〕de espaço livre no HDD
dependendo do dispositivo utilizado e

※ Compatível com RAID-0/RAID-1. Não é
compatível para outros níveis de RAID.

do tipo de conexão dos dispositivos
há a possibilidade da ferramenta não

Adaptador para visor de alta resolução operar corretamente.
com Super VGA（800×600) ou mais e ※ O uso desta ferramenta pode alterar
16 bit (65536 cores) ou mais
as conﬁgurações do Home gateway e
Microsoft Edge

o endereço IP e as conﬁgurações de
proxy do PC. (Se não desejar que seje
alterado, por favor, não o utilize.）

※ Existe casos que não podem ser efetuados conﬁgurações de aplicativos devido a manutenção das instalações da nossa empresa.
※ Procure evitar a conﬁguração quando está conversando pelo telefone de ﬁbra óptica.
※ Sobre a conﬁguração, estamos apresentando as telas principais, existem telas que não constam neste guia. Efetue a operação
conforme as orientações que aparecem na tela.

Conexão

P.13〜P.14

CPU

Espaço livre
no HDD

PASSO 2

Clientes que utilizam Home gateway

4 Conﬁgurar a senha para o Home gateway
(Será exibida somente se o aparelho utilizado for o Home gateway)
O cliente deve deﬁnir e digitar uma senha de
preferência e clicar em【次へ(Avançar)】
Por favor, anote e guarde a senha que foi configurada.

Conﬁguração para usuários de Mac OS acessar aqui

P.17

Conﬁguração por iOS ( i P h o n e e t c . )

P.18

5 Conﬁguração de conexão de Internet
Digitar「conta de conexão」e a「senha de conexão」
notiﬁcadas pela provedora e clique em
【次へ(Avançar)】

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
インターネット接続

接続アカウント

taro＠xxx.ne.jp

■■■■■■■■■■■

※A denominação difere conforme a provedora.

Conﬁguração

Conﬁguração por Android OS

PASSO 3

Conﬁguração de conexão de internet através
de smartphone ou tablete

11

※ Caso não consiga acessar mesmo digitando corretamente o URL, seguir para
P13 ou P15「Conﬁgurar sem utilizar Ferramenta para conﬁguração fácil」

Sobre o ambiente de operação de Ferramenta para conﬁguração fácil

Conﬁgurar sem utilizar Ferramenta para conﬁguração
fácil no Windows

Clientes que solicitaram o serviço com
velocidade máxima de transimissão de 10Gbps

e digitar URL abaixo

Selecione【簡単セットアップ
ツール(F e r r a m e n t a p a r a
c o n ﬁ g u r a ç ã o f á c i l ) 】e
abaixar

3

Conﬁguração do PC
Conﬁgurar utilizando Ferramenta para conﬁguração
fácil no Windows
〈Recomendado〉

Vídeo está disponível aqui

PASSO 1

Favor seguir para a página de
dispositivo e o tipo de uso.

3 〈Windows〉Configurar utilizando Ferramenta para configuração fácil

Exemplo 認証 ID (ID de autentiﬁcação ) ユーザー ID (ID do usuário)
接続 ID (ID de conexão)
de conta ログイン ID (ID para login)
(nome da provedora) ID
接続ユーザー名 (Nome de usuário para a conexão) e etc
de
conexão (Exemplo)taro＠×××.××.××
Exemplo
de senha
para a
conexão

認証パスワード (Senha de autentiﬁcação)
パスワード (Senha)
接続パスワード (Senha de conexão)
ログインパスワード (Senha de login)
ネットワークパスワード (Senha de rede) e etc
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PASSO

1

3〈Windows〉Configurar sem utilizar Ferramenta para configuração fácil

Preparação prévia

［Clientes que utilizam Home gateway］

Vídeo está disponível aqui

(Exemplos)

No caso de conexão via cabo, seguir para o passo 3 .

SSID-1（初期値）
： pr500k-XXXXXX-1

Inserir

SSID-2（初期値）
： pr500k-XXXXXX-2

1

Com o Home gateway desligado da fonte elétrica, inserir o cartão de LAN sem fio (serviço
opcional) e ligar na fonte elétrica.

SSID-3（初期値）
： pr500k-XXXXXX-3

2

Verificar o SSID／ 暗号キー (Chave criptográfica)

暗号化キー2（初期値）
： XXXXXXXXXXXXX
暗号化キー3（初期値）
： XXXXXXXXXXXXX

Preparação

・Utilize o SSID１ ou SSID３.
・SSID e 暗号化キー (chave criptográﬁca) são caracteres
alfanuméricos em Hankaku (metade da largura de
caracteres japoneses) exclusivos a este produto.

O SSID e 暗号化キー (chave criptográfica) estão especificados no selo colado na lateral
do Home gateway.

2

PASSO 1

暗号化キー1（初期値）
： XXXXXXXXXXXXX

Conﬁguração da conexão do dispositivo do Wi-Fi (ﬁlhote)
1

Clicar o ícone de rede na
parte inferior direita da tela

2

3

Digitar a ｢暗号化キー(chave
c r i p t o g r á f i c a )｣ d o S S I D
correspondente. Seguir
obedecendo a orientação
da tela.

4

Se for exibido ｢Conec tado｣
siginifica que a conexão sem
fio foi efetuada com sucesso

PASSO 2

Dentro da lista de conexões
SSID que aparecem, clique no
SSID1 ou SSID3 impressos no
selo do Home gateway e clicar
em conectar

Conexão

1

Conﬁguração do Home gateway
2

Configure digitando a senha de sua preferência,
na tela seguinte digite a senha configurada.

3

Digitar as informações da
provedora.(Consultar o P.02)

設定ウィザード

4

Se a lâmpada PPP do Home gateway
acender em (verde) ou (laranja), significa
que a configuração foi concluída.

Conﬁguração

Abrir o「Microsoft Edge」
e digite 192.168.1.1

機器設定用パスワードの初期設定

ヘルプ？
ヘルプ？

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

本製品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力して
はじめてアクセスできるようになっています。
パスワードに使用出来るのは32文字以内の半角英数字および記号です。
※本製品を設定するためのパスワードです。プロバイダから供給されるパスワードではありません。

接続先の設定を行います。
インターネットをご利用になる場合、プロバイダから供給される情報を入力してください。

パスワード

利用タイプ

パスワード再入力
設定

Por favor, anote e guarde a
senha que foi configurada.

電源

[ 利用タイプの選択 ]

[ 機器設定用パスワードの初期設定 ]
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PASSO 3

3

インターネット接続先を設定する
インターネット接続先を設定しない

[ 接続先の設定 ]
接続先名
接続先ユーザ名
接続先パスワード

Digitar user no ユーザー名(nome de
usuário). Digitar a パスワード(senha)
definida na tela à esquerda na
senha.

※[接続先ユーザ名]の例：xxx@xxxxxxxxxx.ne.jp
設定

アラーム
PPP
ひかり電話
ACT
登録

再起動

初期状態
オプション
初期化

Para a conﬁguração através de smartphone ou tablete, seguir para P17
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PASSO

3 〈Windows〉Configurar sem utilizar 簡単セットアップツール(Ferramenta para configuração fácil)

※ O procedimento abaixo é um exemplo para casos de utiliz ação do Windows 10.

1

Abrir a「tela de
conﬁguração do Windows」

［Clientes que utilizam ONU］

Vídeo está disponível aqui

Dependendo do ambiente do terminal do cliente, as telas podem diferir.

4

Clique na sequência
【Iniciar】
スタート

【Conﬁguração】

PASSO 1

※ Dependendo do ambiente do terminal do
cliente, aparecerá a tela
abaixo. Marcar em「Não,
criar uma nova conexão」e
clicar em【Avançar】

設定

Preparação

【Rede e Internet】
ネットワークとインターネット

Em caso de Windows8.1

Clique em【Banda larga (PPPoE)】 ブロードバンド（PPPoE）

Clique na sequência【Iniciar】→【Painel de controle】→ entre os ítens do
「Rede e Internet」selecione【Exibir o status e as tarefas de rede】

2

5

Após digitar a informação da provedora
contratada, clique em
【Conectar】
接続

Clique na sequência
【Conexão discada】

taro@xxx.ne.jp

ダイヤルアップ

●●●●●●

【Nome de usuário】
ユーザー名

【Senha】
パスワード

【Lembrar esta senha】
このパスワードを記憶する

新しい接続を設定する

【Nome da conexão】
接続名

Na tela de Central de rede e compartilhamento, clique
Em caso de Windows8.1
【Configurar uma nova conexão ou rede】

インターネットに接続します

e clique em
【Avançar】
次へ

15

marcar
configurar com qualquer nome
(como o nome da provedora）

※ Consulte a P.15 sobre informações da provedora

6

閉じる
Clique em【fechar】
quando a conexão com a Internet for
conﬁrmada na tela de conexão da internet,
※ Caso não conecte automaticamente ao abrir o
navegador, selecione o ícone à direita que está na
parte inferior direita da tela, selecione o「Nome da
conexão」conﬁgurado no 5 e clique【Conectar】

Conﬁguração

Selecione
【Conectar se à internet】

senha de conexão

PASSO 3

3

conta de conexão

Conexão

【Conﬁgurar uma
nova conexão】

ABCプロバイダー

PASSO 2

Abrir a「tela de uma nova
conﬁguração」

■ Barra de tarefas e ícones do Windows 10
※ Ícone do
Windows8.1

Para a conﬁguração através de smartphone ou tablete, seguir para a P17
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PASSO

3 Configuração para conexão da internet através de smarphone ou tablete

Vídeo está disponível aqui

※Este é o método de configuração ao usar o Home gateway com o cartão de LAN sem fio.

1
2

(Exemplos)

Seguir para o passo 2 caso tenha concluído P13-14

SSID-1（初期値）
： pr500k-XXXXXX-1

Inserir

SSID-2（初期値）
： pr500k-XXXXXX-2
SSID-3（初期値）
： pr500k-XXXXXX-3

Com o Home gateway desligado da fonte elétrica, inserir o cartão de LAN sem fio (serviço
opcional) e ligar na fonte elétrica.

STEP1

1

Preparação prévia

暗号化キー1（初期値）
： XXXXXXXXXXXXX
暗号化キー2（初期値）
： XXXXXXXXXXXXX

Verificar o SSID／ 暗号キー (Chave criptográfica)

暗号化キー3（初期値）
： XXXXXXXXXXXXX

準

・Utilize o SSID１ ou SSID３.
・SSID e 暗号化キー (chave criptográﬁca) são caracteres
alfanuméricos em Hankaku (metade da largura de
caracteres japoneses) exclusivos a este produto.

O SSID e 暗号化キー (chave criptográfica) estão especificados no selo colado na lateral
do Home gateway.

備

iOS（iPhone etc.）

Android OS

2

Conﬁguração da conexão do dispositivo do Wi-Fi (ﬁlhote)

2

1

2

3

4

5

Conﬁguração da conexão do dispositivo do Wi-Fi (ﬁlhote)

※ As descrições são somente exemplos. Se houver dificuldade no manuseio do modelo utilizado, pedimos a
gentileza de entrar em contato com o fabricante do mesmo.

1

2

3

4

STEP2

※ As descrições são somente exemplos. Se houver dificuldade no manuseio do modelo utilizado, pedimos a
gentileza de entrar em contato com o fabricante do mesmo.

5

接
続

Na tela inicial, tocar Tocar em【Wi-Fi】 Selecione o
no【ícone de
para ativar
SSID verificado
Configurações】
a conexão
no 1

Conﬁguração do Home gateway

1 Utilizar o código QR abaixo

2 Configure digitando a senha de sua preferência, na tela
seguinte digite a senha configurada.

3

Digitar as informações da
provedora.(Consultar o P.02)

4

Se a lâmpada PPP do Home gateway
acender em (verde) ou (laranja), significa
que a configuração foi concluída.

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

本製品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力して
はじめてアクセスできるようになっています。
パスワードに使用出来るのは32文字以内の半角英数字および記号です。
※本製品を設定するためのパスワードです。プロバイダから供給されるパスワードではありません。

接続先の設定を行います。
インターネットをご利用になる場合、プロバイダから供給される情報を入力してください。

電源

[ 利用タイプの選択 ]

[ 機器設定用パスワードの初期設定 ]
パスワード

利用タイプ

パスワード再入力
設定

Por favor, anote e guarde a
senha que foi configurada.

定

ヘルプ？
ヘルプ？
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tenha concluido a conﬁguração das P.13-14.

設定ウィザード

機器設定用パスワードの初期設定

Digite 暗号化キー(chave
Verificar
criptográfica) verificada no a conexão
1 e tocar em【Conectar】

設

ou digitar 192.168.1.1 no
navegador.

Este procedimento não é necessário caso

Na tela inicial, tocar Tocar em【Wi-Fi】 Selecione o
no【ícone de
para ativar
SSID verificado
Configurações】
a conexão
no 1

STEP3

3

Digite 暗号化キー(chave
Verificar
criptográfica) verificada no a conexão
1 e tocar em【Conectar】

インターネット接続先を設定する
インターネット接続先を設定しない

[ 接続先の設定 ]
接続先名
接続先ユーザ名
接続先パスワード

Digitar user no ユーザー名(nome de
usuário). Digitar a パスワード(senha)
definida na tela à esquerda na
senha.

※[接続先ユーザ名]の例：xxx@xxxxxxxxxx.ne.jp
設定

アラーム
PPP
ひかり電話
ACT
登録

再起動

初期状態
オプション
初期化
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Perguntas frequentes
PASSO

2

Sobre a conexão dos dispositivos

Q1. O dispositivo está conectado, A1.

Os dispositivos foram conectados de acordo com a data e o horário da obra?
Pedimos a gentileza de verificar mais uma vez a data informada pela empresa de Hikari
Collaboration responsável pelo contrato (Ver PASSO 1) e o horário da instalação/ da
subtituição dos dispositivos (Ver PASSO 2).
・ Se for antes da data da obra：Reconectar após a data da obra.
・ Se for depois da data da obra：Experimentar reiniciar o dispositivo da NTT (desconectar e
reconectar a tomada da energia elétrica).

Q2. G o s t a ria d e c o n e ct a r o A2.

Conectar o roteador de outra empresa na「entrada LAN」ou na
「entrada UNI」do dispositivo da NTT utilizando o cabo LAN.
Caso for conectar os aparelhos específicos enviados
separadamente pela empresa de Hikari Collaboration, favor
consultar o manual de instruções dos respectivos dispositivos.

mas as lâmpadas do dispositivo
da NT T não alteram para o
estado das lâmpadas descritas
como「conexão concluída.」

roteador de outra empresa

PASSO

3

Sobre a configuração da conexão de Internet

Q3. Não foi possível baixar o「簡単 A3.

Há a possibilidade da conexão dos dispositivos não ter sido concluída corretamente,
conforme o PASSO 2.
Favor verificar mais uma vez a conexão da fiação e as lâmpadas. Caso tenha conectado o
roteador de outra empresa ou o aparelho enviado separadamente pela empresa de Hikari
Collaboration, há casos que não é possível baixar esta ferramenta. Sobre o método de
configuração sem o uso desta ferramenta, favor consultar「Configurar sem utilizar ferramenta
de configuração fácil」de P.13-16 .

Q4. G o s t a r i a d e c o n e c t a r n o A4.

É necessário providenciar e configurar um dispositivo de Wi-Fi.
Configurar conforme o manual de instruções do terminal/ dispositivo que estiver utilizando.
O método de configuração também é mostrado na página da web da capa deste guia.

Q5. Gostaria de instalar「セ キ ュリ A5.

Oferecemos como função básica para clientes que utilizam
「FLE T ' S Hikari」(Ser viço de aces so F T TH）ou para algumas
empresas de
「 Collabo Hikari」
Método de instalação/ configuração por aqui

セットアップツール (Ferramenta
de configuração fácil)」mais
recente.

Wi-Fi através do PC

ティ対策ツール (Ferramenta de
medidas para segurança) 」

https://www.ntt-west.co.jp/collabo/setting/new/#install

Sobre contatos
Clientes com contrato de serviço oferecido por empresas de Hikari Collaboration, deverão
entrar em contato com a empresa de Hikari Collaboration onde foi feito o pedido. Os clientes
com contrato de FLET'S Hikari da NTT WEST, deverão entrar em contato através do número de
contato impresso no「お申し込み内容のご案内(Informativo sobre o conteúdo do pedido)」.

Notas sobre este guia
● Direitos autorais/ Isenção de responsabilidades
・É proibido fazer reproduções ou alterações do texto integral ou parcial deste folheto sem a autorização da NIPPON TELEGRAPH AND
TELEPHONE WEST CORPORATION. Também é proibida por lei tirar cópias sem autorização.
・O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.
・As descrições sobre produtos deste folheto são fornecidas para fins informativos e não para fins de garantia ou recomendação.
・Em relação ao software e dados, a NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION se isenta de todas as garantias, incluindo a
garantia de operação. Da mesma forma que não se responsabilizará por interferências causadas pelo uso do software e dados e não fará
nenhuma compensação por danos. No entanto, isso não se aplica aos casos atribuíveis à nossa empresa e aos casos de defeito oculto.
・Nomes de produtos, nomes de empresas e nomes de serviços descritos são marcas comerciais e marcas registradas das respectivas empresas.
・A marca TM・® não são exibidas no texto.
・As telas que aparecem neste folheto são idéia de imagens, dependendo do ambiente do dispositivo do cliente, podem aparecer telas diferentes.
Data de publicação: Março de 2020
※ O conteúdo deste guia está baseado nas informações de fevereiro de 2020. A imagem da tela e o seu conteúdo
estão sujeitos a alterações. Para obter informações atualizadas, por favor veriﬁque a página da WEB abaixo.
https://www.ntt-west.co.jp/collabo/setting/new/

