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1. BOAS VINDAS
Os smartphones hoje em dia, mais do que nunca, oferecem mais opções para manter o contato com
amigos e família. Infelizmente, eles dependem de uma rede celular. Agora você pode usar seu
smartphone além da rede celular com o hotspot satelital mais confiável do mundo.


Faça chamadas, envie e-mails e mensagens de texto facilmente a partir de qualquer
dispositivo habilitado com Wi-Fi



Use convenientemente os contatos existentes no
dispositivo através do Aplicativo Sat-Fi



Desfrute de uma qualidade de voz cristalina com
conectividade perfeita



As velocidades de dados mais rápidas do
mercado para envio e recebimento de e-mail



Destinado para locais baseados em
veículos/embarcações e locais fixos.



Conecta até 8 usuários ao Sat-Fi ao mesmo tempo.



Distribuído pela rede mais moderna e nova de satélites do mundo

Como o Sat-Fi Funciona
Sat-Fi é um VoIP para conexão satelital que permite você enviar e receber chamadas por satélite através
de seu smartphone. Você agora pode carregar somente um único smartphone e utilizá-lo tanto na rede
celular quanto na rede satélite Globalstar.
O Sat-Fi é designado tanto para locais com bases veiculares quanto para locais fixos. Os exemplos de
bases veiculares incluem carros, caminhões, trailers, quadriciclos, assim como embarcações. Soluções
de locais Fixos podem incluir áreas remotas onde não há cobertura celular e a comunicação via satélite é
desejada ou necessária.
Um exemplo de usuário típico de Sat-Fi seria um dono de barco que usa um telefone satelital quando em
alto-mar. Com o Sat-Fi a bordo, o dono não precisa carregar ambos smartphone e telefone satelital;
tudo que ele precisa é simplesmente registrar seu smartphone no Sat-Fi quando ele estiver a bordo. O
dono do barco fica livre para se movimentar pela embarcação enquanto mantém as conectividades
celular (se disponível) e por satélite em apenas um aparelho de telefone. Adicionalmente, com o
smartphone não há necessidade de alcançar o alinhamento apropriado da antena ou ter uma visão limpa
do céu para realizar ou receber chamadas via satélite. Se o Sat-Fi estiver montado de maneira correta,
o dono pode realizar e receber chamadas via satélite em qualquer parte da embarcação com seu
smartphone.
Enquanto os telefones satelitais normais são para um único usuário, o Sat-Fi permite que várias
conexões simultâneas sejam feitas. Enquanto uma única chamada via satélite pode ser feita por vez, até
8 usuários podem se conectar a um único Sat-Fi compartilhando a conexão para dados. Quando você
se registra e se conecta ao Sat-Fi, você imediatamente se torna apto a realizar chamadas de saída.
Usuários adicionais e visitantes estarão aptos a registrar seus smartphones no Sat-Fi e realizar
chamadas e conexões de dados.
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Todas as chamadas e conexões de dados são feitas através do aplicativo Sat-Fi. Este aplicativo deve
ser baixado no seu aparelho Android ou iOS para que seja possível a conexão à rede Globalstar.

O Sat-Fi transforma seu smartphone ou dispositivo sem fio em um telefone via satélite.
1. Baixe e instale o Aplicativo Sat-Fi em seu smartphone ou
outro dispositivo sem fio.
2. Conecte seu dispositivo ao Sat-Fi através de uma conexão
Wi-Fi.
3. O Sat-Fi conecta seu dispositivo Rede de Satélite
Globalstar.
4. Seu dispositivo agora está conectado para voz e dados.

Sobre este Guia
As seções de instalação e configuração desse guia descrevem todos os aspectos de ajustes, testes e
operações do Sat-Fi. Por favor, leia este guia por inteiro e mantenha-o guardado para futuras
referências.
É recomendado que a instalação seja feita por um profissional.
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2. O QUE ESTÁ INCLUÍDO
Seu sistema Globalstar Sat-Fi vem com os seguintes componentes:


Unidade Sat-Fi Globalstar



Fontes de Alimentação Sat-Fi Globalstar





o

(1) Fonte de Alimentação 120-240VCA/12VCA

o

(1) Adaptador de Energia para Carro 12VCD

o

(1) Cabo de Energia CD- à prova d'água

Antena Externa Globalstar (uma das antenas seguintes)
o

Antena Espiral Marinha (GAT-17MR)

o

Antena Espiral (GAT-17MR)

o

Antena com Adesivo Magnético (GAT-17MP)

Kit de Acessórios
o

(6) Fita de Montagem com Bloqueio Duplo 3M 5” (12cm) de comprimento

o

(4) Pés Bumpon 3M

o

(1) Cabo de Antena Coaxial 4,25 m (14 pés)

o

(1) Antena Wi-Fi

o

(1) O-Ring de Borracha
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3. INSTALAÇÃO DO SAT-FI GLOBALSTAR
Visão Geral do Processo de Instalação
O processo de instalação do hardware Sat-Fi Globalstar é muito simples:


Instale/monte antena externa



Prenda a Unidade Sat-Fi Globalstar em uma área com superfície plana



Conecte a unidade Sat-Fi com a antena externa

Instalação da Antena Satélite Externa
O Sat-Fi não possui antena interna e a antena externa é necessária para comunicação entre os satélites
e a unidade Sat-Fi Globalstar. A consideração mais importante que deve ser levada em conta na
instalação do Sat-Fi Globalstar é o local da antena externa. A antena externa Sat-Fi precisa de uma
visão do céu limpa e desobstruída em todas as direções. A antena deve estar em uma posição que
minimize obstruções que possam bloquear o sinal dos satélites e que seja longe o suficiente de outros
dispositivos com RF (rádio frequência) para prevenir interferência.
Seu Sat-Fi Globalstar vem com uma das seguintes antenas externas, dependendo do kit que você
adquirir:


Antena Espiral Marinha



Antena Espiral



Antena com Adesivo Magnético
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Instalação da Antena Marinha
Existe mais de uma abordagem para montar a antena externa marinha e toda instalação em embarcação
é algo específico conforme a embarcação. Siga os passos genéricos abaixo enquanto instala a antena:


Para melhores resultados, a antena deve ser montada no ponto mais alto da embarcação com
uma visão de 360° do céu.



A antena não deve ser posicionada dentro do alcance de um equipamento de radar ou outra
interferência de RF.



A antena deve estar a pelo menos 3 pés (1 metro) de distância de outras antenas (incluindo
antenas de GPS).



Use somente os cabos coaxiais que vêm junto com o kit da antena.
o

Não corte ou modifique o cabo coaxial da antena.

o

Não torça os cabos coaxiais

o

Não utilize nenhum cabo coaxial adicional ou cabos coaxiais que não sejam Globalstar Tais modificações podem danificar a unidade Sat-Fi, violar a garantia e violar
regulamentações governamentais.

o

Cabos coaxiais com comprimento estendido estão disponíveis (vendidos
separadamente)



Utilize tubulação termo retrátil com revestimento adesivo para selar todas as conexões externas
dos cabos, evitando umidade e danos por corrosão. A tubulação termo retrátil está disponível
sem o revestimento adesivo, mas não protege completamente os cabos/conectorres do sal e da
entrada de água.



Acople a antena marinha em um mastro marinho padrão de 14 segmentos por polegada (não
incluído).

OBSERVAÇÃO:
Utilize equipamento de montagem apropriado para garantir a instalação correta
e segura do mastro marinho.
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Instalação de Adesivo Magnético (Antena de Carro)
É necessário um adesivo magnético externo (antena de carro) para comunicação por satélite quando o
Sat-Fi for usado dentro de um veículo.


A antena de carro externa deve ser montada no teto do veículo com uma visão não obstruída do
céu.



A antena de carro externa é facilmente montada no teto de seu veículo através da sua base
magnética.



o

Verifique se a superfície do imã possui algum defeito antes de aplicar a antena no carro.

o

A antena de carro externa não é destinada para condução em alta velocidade - use
velocidades moderadas quando ela estiver no teto do carro.

o

A superfície de metal na parte inferior da antena de carro externa pode ficar quente; tenha
cuidado ao tirá-la do teto do carro.

o

Não monte a antena externa no porta-malas ou em uma superfície baixa - o desempenho
pode ser comprometido.

A antena externa utiliza cabos coaxiais que conectam a antena ao Sat-Fi. Use somente os
cabos coaxiais que vêm junto com o kit da antena. Não corte ou modifique o cabo coaxial da
antena.
o

Não utilize nenhum cabo coaxial adicional ou cabos coaxiais que não sejam Globalstar Tais modificações podem danificar a unidade Sat-Fi, violar a garantia e violar
regulamentações governamentais.

o

Utilize lacunas e canais do veículo para posicionamento dos cabos.

o

Posicione os cabos de maneira que eles não atrapalhem ou interfiram no movimento dos
bancos, pedais e freios de emergência.

o

Evite posicionar os cabos abaixo dos tapetes do piso para que não enrosque em seus pés.

o

Posicione os cabos de maneira que fiquem pelo menos a 6 polegadas de distância dos
cabos elétricos para que não causem nenhuma interferência elétrica.

o

Utilize selante coaxial, tubulação termo retrátil, fita elétrica, ou outros produtos adequados
para selar todas as conexões externas dos cabos para evitar umidade e danos por corrosão.
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Instalação da Antena Espiral
A escolha da localização onde a antena externa será montada deve levar em conta vários itens:


Monte a antena espiral de forma que ela tenha visão 360 graus do céu, acima de 10 graus do
horizonte.



A antena deve estar a pelo menos 3 pés (1 metro) de distância de outras antenas (incluindo
antenas de GPS).



Se estiver montando-a em um telhado plano, evite colocá-la próxima a chaminés e outras
estruturas físicas, tais como unidades de tratamento de ar, etc.



Se o telhado for inclinado, posicione a antena na parte mais alta para que o telhado não cause
bloqueio do sinal.



Monte a antena de maneira que fique estável e não suscetível a vibrações e movimentos em
ambientes com muito vento.



Use somente os cabos coaxiais que vêm junto com o kit da antena.



o

Não corte ou modifique o cabo coaxial da antena.

o

Não utilize nenhum cabo coaxial adicional ou cabos coaxiais que não sejam Globalstar Tais modificações podem danificar a unidade Sat-Fi, violar a garantia e violar várias
regulamentações governamentais.

o

Cabos coaxiais de antena com comprimento estendido estão disponíveis (vendidos
separadamente)

Utilize selante coaxial, tubulação termo retrátil, fita elétrica, ou outros produtos adequados para
selar todas as conexões externas dos cabos para evitar umidade e danos por corrosão.
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Montagem da Unidade Sat-Fi
Identifique o local apropriado para a unidade Sat-Fi ser montada. O local ideal para a unidade Sat-Fi
deve estar dentro do alcance do cabo da antena externa e em um local seco e fresco próximo da fonte
de energia CA/CD. Além disso, ela deve ficar no centro do local que deseja cobrir, para maximizar o
alcance de 100ft do raio Wi-fi.
OBSERVAÇÃO:
Deve haver uma separação de pelo menos 10" (25cm) entre a antena Wi-Fi SatFi e todas as pessoas, e uma separação de pelo menos 10" (25cm) entre o Sat-Fi e qualquer
outra antena ou transmissor.
Os seguintes materiais são fornecidos para montagem da unidade Sat-Fi:


Fita de Bloqueio Dupla 3M



Pés Bumpon 3M

Fita de Bloqueio Dupla 3M
A Fita de Bloqueio Dupla 3M incluída no kit de acessórios é recomendada para montagem em veículos e
barcos.

Pés Bumpon 3M
Os Pés Bumpon 3M incluídos no kit de acessórios são recomendado para locais fixos.
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Conexões de Cabo Coaxial
Após a antena externa e a unidade Sat-Fi terem sido instaladas e montadas em seus locais apropriados,
os cabos da antena e de energia precisam ser conectados.

Conexão de Cabo para Antena Externa
1. Conecte o conector Transmit (Tx) do cabo coaxial da antena à porta Transmit (Tx) na antena
externa.
2. Conecte o conector Receive (Rx) do cabo coaxial da antena à porta Receive (Rx) na antena
externa.

Conexão de Cabo para a Unidade Sat-Fi
1. Conecte o conector Transmit (Tx) do cabo coaxial da antena à porta Transmit (Tx) na unidade
Sat-Fi.
2. Conecte o conector Receive (Rx) do cabo coaxial da antena à porta Receive (Rx) na unidade
Sat-Fi.
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Antena Wi-Fi e Conexão de Energia
Faça o seguinte para a conexão da Antena Wi-Fi:
1. Posicione o O-Ring de borracha na porta da antena Wi-Fi.
2. Conecte a antena Wi-Fi à porta Wi-Fi na traseira da Unidade Sat-Fi - Apertar à mão somente.

3. Conecte o cabo de energia apropriado (Fonte de Energia 120-240 VCA/12VCD ou Adaptador de
Energia para Carro 12 VCD) à porta de energia 12 VCD na unidade Sat-Fi.
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Ligando o Sat-Fi
O Sat-Fi liga automaticamente quando está conectado à uma fonte de energia. O botão único de
pressionar na parte frontal funciona como um interruptor para desligamento brusco e redefinição
permitindo que o Sat-Fi seja facilmente reiniciado sem a necessidade de desconectar fisicamente a
energia. Uma vez ligado, o Sat-Fi realiza a seguinte sequência:


Inicia Automaticamente



Habilita o Wi-FI



Tenta registrar na Rede Satelital Globalstar

Esse processo pode levar 30 segundos para ser concluído.

O LED no painel frontal fornece uma indicação visual da situação Sat-Fi:


LIGADO (Aceso) - O Sat-Fi está registrado na Rede Satelital Globalstar e está apto para
enviar/receber chamadas e dados.



Intermitência Rápida - O Sat-Fi está buscando serviço e/ou registrando na Rede Satelital
Globalstar.



Intermitência Lenta - O Sat-Fi está sendo usado, enviando/recebendo transmissão de chamada
ou dados.



DESLIGADO - O Sat-Fi está desligado e não está conectado à uma fonte de energia.
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4. AJUSTE E CONFIGURAÇÃO DO SAT-FI GLOBALSTAR
Conectando à Rede Sem Fio Sat-Fi
Seu smartphone ou outro dispositivo sem fio deve conectar via Wi-Fi ao Sat-Fi para haver o acesso à
interface do usuário. O Sat-Fi é enviado com uma configuração padrão Wi-Fi conforme segue:


Nome da Rede Wi-Fi: SatFi<XXXX> (<XXXX> é um identificador único da Unidade Sat- Fi)
Exemplo: SatFi6A3E90



Senha: Satfi1234

Execute os seguintes passos para conectar seu smartphone ou outro dispositivo sem fio ao Sat-Fi:
1. Em seu smartphone ou outro dispositivo sem fio, ligue sua conexão Wi-Fi e tente conectar ao
<Identificador Único> da rede Sat-Fi.
2. Uma caixa de diálogo da conexão Wi-Fi será mostrada. No campo de texto para Senha, insira a
senha apropriada.
3. Pressione o botão Conectar.

4. Neste momento você deve estar conectado à rede Wi-Fi.
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Acessando a Interface de Usuário Sat-Fi
Se por qualquer motivo você desejar mudar a senha de acesso do Sat-Fi, a Interface de Usuário Sat-Fi
pode ser acessada em qualquer navegador web à partir de um smartphone, computador ou outro
dispositivo conectado à Rede Sem Fio Sat-Fi Globalstar.
Siga os procedimentos abaixo para acessar a Interface de Usuário Sat-Fi:
1. Abra seu navegador web.
2. Na barra de endereço insira: http://192.168.1.1
3. Uma caixa de diálogo de Acesso será mostrada.
 No Campo Nome, insira o nome do administrador.
 No campo Senha, insira a senha:
 Pressione o botão Acessar.

OBSERVAÇÃO: Por padrão o nome de usuário é admin e a senha é admin.
4. Nesse momento você estará conectado à Interface de Usuário do Sat-Fi.
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5. INTERFACE DE USUÁRIO DA UNIDADE SAT-FI
A Unidade Sat-Fi é configurado através de uma interface baseada na web. Essa interface permite que
você:






Monitore a conectividade da rede
Configure o Wi-Fi
Mude a senha de administrador
Redefina o sistema para os padrões de fábrica
Veja informações de diagnóstico

Monitorando a Conectividade da Rede
A Página de Status do Sat-Fi fornece uma visão geral do funcionamento e status dos sistemas. Esta
página é útil para diagnosticar problemas com envio e recebimento de chamadas de telefone.
As informações são atualizadas a cada 30 segundos fornecendo uma visão em tempo real do sistema.
A Página Sat-Fi consiste de três sessões:




Status do Satélite
Clientes Wi-Fi
Concessão DHCP
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Seção de Status do Satélite
A seção de Status do Satélite mostra as seguintes características de conectividade do satélite:







Estado - Mostra o status da conexão:
o

ocioso - O Sat-Fi está pronto para enviar e receber chamadas, mas não está ativo
atualmente

o

não-registrado - O Sat-Fi ainda não está registrado na Rede Globalstar

o

discando - O Sat-Fi está enviando uma chamada de saída

o

tocando - o Sat-Fi está recebendo uma chamada de entrada ou no processo de
conexão de uma chamada de saída

o

ativo - O Sat-Fi está atualmente em uma chamada

o

desconhecido - O Sat-Fi não está respondendo e encontrou um erro.

Online - Mostra quando o Sat-Fi está se comunicando com a Rede Globalstar:
o

Sim

o

Não

Modo - Mostra o modo de comunicação do Sat-Fi:
o

voz - Uma chamada de voz está sendo recebida

o

dados - Uma sessão de transmissão de dados está sendo realizada



Provedor - Mostra o provedor da rede satelital



Gateway - Mostra o gateway Sat-Fi conectado



RSSI - Mostra a força do sinal recebido do satélite



Roaming - Mostra de o Sat-Fi está em roaming da sua rede doméstica:
o

sim - Cobranças adicionais podem ser aplicadas quando houver comunicações de
entrada ou saída do satélite

o

não - O Sat-Fi está dentro de sua rede doméstica e cobranças de roaming não serão
aplicadas
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Seção de Clientes Wi-Fi
A seção de Clientes Wi-Fi mostra as seguintes características de todos os smartphones e outros
dispositivos conectados atualmente ou recentemente:



Endereço MAC - Mostra o endereço de Controle de Acesso de Mídia (MAC) do dispositivo
conectado. Esse é o único endereço de hardware do sistema Wi-Fi dentro do seu dispositivo.



Sinal Avg - Mostra a força média do sinal do dispositivo conectado. Uma sequência de quatro
barras mostra a força do sinal do smartphone ou outro dispositivo. Dispositivos com menos
barras podem apresentar problemas para enviar/receber chamadas de voz e dados.



Taxa de Bits - Mostra a taxa de comunicação com o dispositivo conectado.



Autenticado - Mostra quando o dispositivo está sendo autenticado:
o

sim - O dispositivo está apto para enviar/receber chamadas e dados.

o

não - O dispositivo não está apto para enviar/receber chamadas e dados.



Bytes Rx - Mostra o número total de bytes que a unidade do Sat-Fi recebeu do dispositivo
conectado.



Bytes Tx - Mostra o número total de bytes que a unidade do Sat-Fi transmitiu ao dispositivo
conectado.



Tempo Inativo - Mostra há quanto tempo o smartphone ou outros dispositivos se comunicaram
pela última vez com o Sat-Fi.
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Seção de Concessões DHCP
Quando um smartphone ou outro dispositivo sem fio se conecta ao Sat-Fi, é designado um endereço de
IP a ele pelo servidor DHCP. A seção de Concessões DHCP mapeia o endereço MAC do dispositivo
para seu endereço IP designado.



Endereço MAC - Mostra o endereço de Controle de Acesso de Mídia (MAC) do dispositivo
conectado. Esse é o único endereço de hardware do sistema Wi-Fi dentro do seu dispositivo



Endereço IP - Mostra o endereço IP designado para seu smartphone ou outro dispositivo sem
fio



Hostname - Mostra o nome da hospedagem designada ao seu smartphone ou outro dispositivo
sem fio pelo Sat-Fi



Concessão Expira - Mostra a hora em que a Conceção DHCP irá expirar e o smartphone ou
outro dispositivo sem fio terá que obter um novo endereço IP.
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Página de Configuração Wi-Fi
A página de Configuração de Wi-Fi é usada para configurar as informações de autenticação/conexão do
Wi-Fi Sat-Fi. Nessa página você pode:


Mudar o nome SSID



Mudar a senha de acesso



Mudar o Canal de Wi-Fi
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Mudando o SSID e a Senha
O SSID é o nome da rede Wi-Fi hospedada pelo Sat-Fi. Por padrão esse nome é SatFi<XXXX> (onde
<XXXX> é um identificador único da Unidade Sat-Fi.
A senha padrão para acessar o Sat-Fi é satifi1234. A Globalstar recomenda que você mude a senha
para prevenir uso não autorizado do seu sistema Sat-Fi.

Para modificar seu SSID e senha, faça o seguinte:
1. No campo SSID, insira um novo nome de rede Wi-FI. Esse nome deve possuir de 5 a 32
caracteres.
2. No campo de texto para Senha, insira a senha nova. A senha deve ter de 8 a 63 caracteres e
pode conter letras, números e caracteres especiais.
3. Pressione o botão Concluir.
AVISO: Quando o botão de Concluir for pressionado o Sat-Fi será automaticamente reiniciado.
Se o SSID e a Senha tiverem sido trocadas, todos os smartphones e outros dispositivos sem fio
deverão ser manualmente reconectados ao Sat-Fi.
4. Uma caixa de diálogo de aviso será mostrada, pressione OK.

5. A unidade Sat-Fi irá desligar e reiniciar. Acessar usando os SSID e Senha novos.

Guia de Instalação e Configuração Sat-Fi

Página 19

Mudando o Canal de Wi-Fi
Em áreas onde pode haver um número significante de canais Wi-Fi, pode ser necessário trocar o canal
para melhorar a conectividade do Wi-Fi com seu smartphone e outros dispositivos sem fio. A mudança
de canal não ocasionará nenhum efeito na conectividade do satélite.

Para mudar o canal Wi-Fi faça o seguinte:
1. No campo de texto para Canal, insira um novo número de canal. Esse valor pode ser de 1 a 11.
2. Pressione o botão Concluir.
OBSERVAÇÃO: Quando o botão de Concluir for pressionado o Sat-Fi será automaticamente
reiniciado.
3. Repita os Passos 1 e 2 se ainda houver problemas na conectividade.
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Integração de Serviço
O Modo de Integração de Serviço deve ser ajustado no Openity One.

Se não estiver ajustado para Openity One, faça o seguinte:
1. Clique no menu suspenso do Modo de Integração de Serviço e selecione Openity One.
2. Pressione o botão Concluir.
OBSERVAÇÃO: Quando o botão de Concluir for pressionado o Sat-Fi será automaticamente
reiniciado.
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Página de Administração
A página de Administração fornece a opção de mudar o nome de usuário e senha do administrador,
fornece também a opção de redefinir o Sat-Fi para as configurações de fábrica.
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Mudando Nome de Usuário e Senha do Administrador
O Nome de Usuário e a Senha são usados para acesso como Administrador na interface do Sat-Fi.

Para modificar seu nome de usuário e senha, faça o seguinte:
1. No campo Nome de Usuário, insira o nome de usuário novo. Esse nome deve possuir de 5 a
32 caracteres.
2. No campo Senha, insira a senha nova. A senha deve ter de 8 a 63 caracteres e pode conter
letras, números e caracteres especiais.
3. No campo Confirmar Senha, reinsira a mesma senha que você colocou no Passo 2.
4. Pressione o botão Concluir.
AVISO: Quando o botão de Concluir for pressionado o Sat-Fi será automaticamente reiniciado.
Será solicitado que você entre novamente usando seu novo nome de usuário e senha.
5. Uma caixa de diálogo de aviso será mostrada, pressione OK.

Redefinindo o Sat-Fi para Definições de Fábrica
Pressionar o botão de Redefinição de Fábrica irá automaticamente restaurar o Sat-Fi para suas
configurações originais de fábrica. O Sat-Fi irá automaticamente reiniciar como parte do processo e se o
SSID e a Senha tiverem sido trocadas, todos os smartphones e outros dispositivos sem fio deverão ser
manualmente reconectados ao Sat-Fi.
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Página de Arquivo de Registro
A página de Arquivo de Registro mostra os conteúdos atuais do registro de diagnóstico Sat-Fi e pode ser
usado pelo serviço de Assistência ao Cliente Globalstar para ajudar na resolução de problemas que
possam ocorrer
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6. ESPECIFICAÇÕES DO SAT-FI GLOBALSTAR
Antena Satélite Externa
Tipos de Antena

Ativa

Energia da Antena

7VCD - Fornecido pela Alimentação de Energia primária SatFi

Frequência de Operação
Energia Transmit
Conectores Externos

Transmit (TX) 1610 – 1626 MHz
Receive (RX) 2483.5 – 2500 MHz
+31dBm EIRP
TX – SMA Fêmea
RX – SMA Macho
Armazenamento: -40°F a +185°F (-40°C a +85°C)

Meio Ambiente

GAT-17HX/GAT-17MR -22°F a +140°F (-30°C a +60°C)
GAT-17MP -4°F a +131°F (-20°C a +55°C)

Antena Wi-Fi
Tipos de Antena

Dipole

Frequência de Operação

2400 – 2500 MHz

Meio Ambiente

-40°F a +185°F (-40°C a +85°C)

Unidade Sat-Fi
Entrada de Energia

12VCD

Entrada de Energia Máx

14W
6.3” (L) x 6.3” (C) x 2.4” (A)
16cm (L) x 16cm (C) x 6.1cm (A)

Dimensões

TX-SMA Porta Macho
RX-SMA Porta Fêmea
Conectores Externos

Energia - porta 12VCD
RP-SMA Montagem de Antena

Meio Ambiente

Armazenamento: -40°F a +185°F (-40°C a +85°C)
Operacional: -22°F a +140°F (-30°C a +60°C)

Sinal

SIP

Formato DTMF

RFC2833

# Canais de Voz

1

Códigos de Áudio

G.711u
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Cabo Coaxial
Cabo Transmit (TX): 5.8dB – 6.4dB
Perda de Inserção
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7. APROVAÇÃO REGULATÓRIA
Aviso FCC/IC
Contém FCC ID: J9CGSSDVM / IC: 2723A-GSSDVM
Contém FCC ID:TFB-TIWI1-01 / IC: 5969A-TIWI101

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de um aparelho digital
Classe A, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos FCC. Esses limites têm o objetivo de fornecer
proteção razoável contra interferência nociva quando o equipamento está sendo operado em uma
instalação comercial. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de rádio-frequência e, se não
instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência nociva a
comunicações via rádio. A operação desse equipamento em uma área residencial pode causar
interferência nociva a qual o usuário será responsabilizado pela correção da interferência às suas
próprias custas.
Parte Responsável para Cumprimento de FCC:
Openity
10328 Battleview Parkway
Manassas, VA 20109
EUA
1-855-673-6490
Este aparelho digital Classe A está em conformidade com o ICES-003 Canadense.
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
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Notas Gerais
Alterações ou modificações que não forem expressamente aprovadas pela parte responsável pela
conformidade podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.
O Sat-Fi deve ser usado com uma antena Globalstar aprovada. Ele é projetado para cumprir com
normas ANSI, FCC e com padrões de segurança internacionais para obtenção de níveis seguros de
exposição humana à energia RF. Manter um mínimo de 25 centímetros de distância de separação da
linha de visão (10 polegadas) entre a antena transmissora e todo o pessoal irá garantir que a Exposição
Descontrolada/à População Geral não ultrapasse o limite máximo de exposição permitido (MPE)
Este aparelho está em conformidade com as exigências da anulação de área de radioastronomia,
conforme especificada pelo acordo da Fundação Nacional da Ciência Globalstar, de 2001. Está em
conformidade com CFR25.213
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8. AVISOS GERAIS
Aviso - Separação de Antena: As antenas do Wi-Fi e do Satélite devem ser separadas uma da
outra por pelo menos 25 cm (10 polegadas) para prevenir interferência e proteger o usuário.

Aviso - Antenas: Use somente o cabo ou antena fornecida ou aprovadacom as configurações
definidas no manual para substituição. Antenas, modificações, acessórios não autorizadas ou
configurações não compatíveis podem causar danos ao Sat-Fi, podendo violar várias
regulamentações governamentais, e/ou criar um risco à segurança.

Aviso - Instalação e Serviço: Permita que somente pessoal autorizado instale ou opere o Sat-Fi e
seus acessórios. Instalação ou operação mal feita pode ser perigoso e ainda invalidar a garantia.

Aviso - Modificações: Alterações ou modificações que não forem expressamente aprovadas pela
parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário para operar o
equipamento.

Aviso - Baterias Internas: A bateria tipo moeda interna do Sat-Fi nunca deve precisar ser
substituída. Se a substituição for necessária, solicite a substituição com uma pessoa da assistência
autorizada e bateria que seja do mesmo tipo e mesmo tamanho

CUIDADO - Baterias Internas: Risco de explosão se a bateria for substituída pelo tipo incorreto.

Aviso - Áreas de Jateamento: Para evitar interferência em operações de jateamento, desligue seu
Sat-Fi quando houver na área ou áreas a serem "jateadas" o aviso: "Desligue os rádios de dois
sentidos". Obedeça todos os sinais e instruções.

Aviso - Atmosferas potencialmente Explosivas: Desligue seu telefone quando estiver em áreas
que tenham potencial para explosões e obedeça todos os sinais e instruções.

Aviso - LED Piscando O Sat-Fi usa padrões de intermitência rápida ou lenta para ajudar a
identificar o estado da conexão. Pessoas com Epilepsia Fotossensível deve tomar as precauções
apropriadas.
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9. INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA
TERMO DE GARANTIA LIMITADA GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA PARA TELEFONES
SATELITAIS E ACESSÓRIOS
Através do presente termo, a Globalstar do Brasil LTDA oferece uma garantia limitada para o produto
adquirido por você. Versão digital desse termo disponível em la.globalstar.com/pg/garantia. Abaixo
destacamos o tempo de garantia para cada produto:
• 01 (um) ano para: Telefone Móvel Satelital GSP-1700, Telefone Fixo GSP-2900, Placa Modem de
Dados GSP – 1720 ou Hotspot Satelital Wi-Fi Sat-Fi;
• 06 (seis) meses para as baterias;
• 03 (três) meses para acessórios como Car-Kit, cabos, carregadores e capas.
OS PRAZOS INICIAM-SE NA DATA DE SAÍDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA DO
PRODUTO.
Os prazos acima incluem a garantia legal de 03 (três) meses asegurada na legislação local.
Os produtos Globalstar estão garantidos contra defeitos de funcionamento e defeitos de fabricação,
desde que você seja o usuário final e tenha adquirido o produto junto à Globalstar do Brasil LTDA ou a
um de seus Representantes Comerciais cadastrados (Agentes). Esta garantia é impessoal e transferível
a terceiros, incluindo e não limitado a compradores ou proprietários subsequentes, desde que tenham
cumprido os critérios contratuais necessários à transferência da linha telefônica.
A Globalstar do Brasil LTDA deverá, de acordo com a necessidade, reparar o produto defeituoso ou
substituí-lo por outra unidade nova. Caso a Globalstar do Brasil LTDA, mediante análise, determine a
impossibilidade de reparo ou substituição do produto, o cliente será reembolsado pelo preço de compra
do produto. As peças, produtos, acessórios, baterias ou placas substituídas continuarão garantidas pelo
tempo restante de garantia.
Condições para que o cliente usufrua da Garantia:
1. Apresentação da Nota Fiscal de compra;
2. Entrega do produto defeituoso à Assistência Técnica Globalstar para diagnóstico;
3. Instalação (quando necessária dependendo do produto) operada/manuseada apenas por técnico ou
assistência técnica credenciada à Globalstar do Brasil LTDA;
4. O produto não pode ser violado, reconfigurado, de maneira nenhuma.
Esta Garantia será cancelada caso o produto:
1. For reparado por pessoas ou empresas sem o concentimento da Globalstar do Brasil;
2. Seja indevidamente manuseado pelo usuário;
3. Seja utilizado junto a equipamentos elétricos ou mecânicos incompatíveis com produtos Globalstar;
4. Sofra algum acidente, exposição ao calor ou frio extremos, à água, ou submetido a qualquer operação
em desacordo com os parâmetros básicos de uso descritos no manual;5. Tenha seu número de Série
e/ou selo de garantia removido, alterado ou ilegivel.
A Globalstar do Brasil LTDA não se responsabiliza por danos causados por fenômenos da natureza.
Após o término da Garantia, o cliente arcará com os custos.
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Esse produto contém software MariaDB licenciado sob o registro GNU GPL Versão 2. Essa licença e os
direitos sob ela podem ser visualizados em https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl2.0.en.html#SEC3. Você pode obter uma cópia completa do código de Origem Maria DB em
http://www.Globalstar.com/Licensing. Adicionalmente, você pode solicitar uma cópia através do envio de
uma ordem de pagamento ou cheque de U$ 40 para Globalstar Customer Care , 300 Holiday Square
Blvd., Covington, LA 70433 USA. Essa oferta é válida para todos aqueles que receberem essa
informação.
Caso precise utilizar sua garantia, por favor entrar em contato com nossa Central de Atendimento
através do telefone 0800 979 7890.
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