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1. Visão Geral

Sobre Esse Guia
Esse guia de atualização de firmware passa por todos os aspectos de baixar e instalar o firmware 
do Sat-Fi.  Por favor leia esse guia por completo, e guarde para futuras consultas.

Equipamento Necessário
 Computador com conexão Wi-Fi

 Sat-Fi com antena Wi-Fi e adaptador de tomada

 Arquivo atualizado do firmware do Sat-Fi v2.3 
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2. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Siga as instruções abaixo para realizar a atualização do firmware do seu Sat-Fi:

Passo 1

NOTA:

NOTA:

Passo 2

Baixe a atualização de firmware do Sat-Fi v2.3 para o seu computador 
com conexão Wi-Fi: Clique Aqui>>

Salve o programa no seu computador, não tente executar o programa.

Para os passos abaixo a antena Wi-Fi e o cabo de energia devem estar 
conectados ao Sat-Fi.  A antena satelital externa do Sat-Fi não precisa 
estar conectada.
Ligue o seu Sat-Fi.

Passo 3

Passo 4

No seu computador, abra a Central de Rede e 
Compartilhamento e veja as conexões Wi-Fi disponíveis.

Selecione SatFi<XXXXXX> (<XXXXX> é um especificador 
único para cada Sat-Fi), e clique em Conectar.

Passo 5 A caixa de diálogo "Conectar-se a uma Rede"
ir§ aparecer. Faa o seguinte:

 bƻ ŎŀƳǇƻ Řŀ SeƴƘŀ, ƛƴǎƛǊŀ ƻ 
ǎŜƎǳƛƴǘŜ:  satfi1234

 CƭƛǉǳŜ ŜƳ OK

Passo 6 A caixa de diálogo "Conexão" irá aparecer mostrando que 
seu computador está Conectado ao hotspot Sat-Fi.

http://www.globalstar.com/sat-fi/lander.php?pk_campaign=satfi_lander&pk_kwd=website&utm_source=pubsite&utm_medium=menu&utm_campaign=satfi_lander%20-%20Support#Support
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Passo 7 Abra o navegador e na área de endereço insira http://192.168.1.1 para acessar a 
interface de usuário Sat-Fi.

Passo 8 Uma janela de Segurança do Windows irá 
aparecer. Faça o seguinte:

 No campo Usuário , insira o seguinte: 
admin

 No campo Senha, insira o seguinte:
admin

 Clique em  OK 

Passo 9 A interface de usuário Sat-Fi deve aparecer.  Confira a parte de baixo da página de 
Status e verifique a versão do firmware. Se a versão não for v2.3 prossiga para o 
próximo passo.

NOTA:  Se a versão é a v2.3 você não precisa atualizar seu firmware.

http://192.168.1.1/
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Passo 10 Se a versão for v2.2 ou abaixo, clique em Administração.

Passo 11 A tela de Administração será apresentada. Role a tela para baixo até a seção 
"Upgrade de Firmware", clique no botão Procurar e selecione o arquivo do 
firmware Sat-Fi v2.3 que você baixou no passo 1.

Passo 12 Clique no botão Upgrade para começar o processo de upgrade do firmware.

Passo 13 Uma mensagem de aviso será apresentada.

Clique OK.

AVISO Uma vez que o botão OK tenha sido pressionado, não desligue a unidade Sat-Fi

durante o processo de upgrade.  Fazer isso deixará o aparelho inutilizável.
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Passo 14

Passo 15

Depois que a atualização estiver completa, a interface de usuário Sat-Fi irá 
mostrar:

O sistema está reiniciando.  Por favor reconecte a conexão Wi-Fi depois que 
o sistema for reiniciado.  Você será automaticamente redirecionado para a 
interface administrativa uma vez que o sistema tenha sido reiniciado.

Espere o Sat-Fi completar o processo de upgrade/reinicialização.  Se o seu 
computador não estiver programado para se conectar automaticamente no Wi-Fi 
do Sat-Fi, faça o seguinte:

 Saia do programa
 Realize os passos de 1 a 9

Passo 16 A interface de usuário Sat-Fi deve aparecer (se não repita os Passos 4 até 8).

Confira a parte inferior da tela de Status e verifique se a versão do firmware é a 
v2.3. Se não, repita os Passos 9 até 13
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