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BEM-VINDO
Obrigado por adquirir o Sat-Fi™ da Globalstar.
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 por Wi-Fi, além da cobertura celular
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
Desenhado para aplicações móveis, como veículos e embarcações, e locais fixos
Conecta até 8 usuários ao Sat-Fi ao mesmo tempo
Suportado pela rede satelital mais moderna e nova do mundo

COMO O SAT-FI FUNCIONA
O Sat-Fi transforma seu smartphone ou equipamento Wi-Fi em
um dispositivo habilitado por satélite.
1. Baixe e instale os Aplicativos Sat-Fi em seu smartphone ou em
outro dispositivo Wi-Fi.
2. Conecte seu dispositivo ao Sat-Fi através de uma conexão Wi-Fi.
3. O Sat-Fi conecta seu dispositivo à Rede de Satélites Globalstar.
4. Seu dispositivo agora está conectado para voz e dados.
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O QUE ESTÁ INCLUÍDO
• Unidade Sat-Fi da Globalstar com antena Wi-Fi
• Antena Externa Globalstar (uma das antenas ilustradas)
• Fontes de Alimentação do Sat-Fi da Globalstar
- (1) Fonte de Alimentação 120-240VCA/12VCA
- (1) Adaptador de Energia para Carro 12VDC
- (1) Cabo de Energia DC — à prova d’água
• Kit Acessório (Localizado abaixo da Unidade Sat-Fi)
- (6) Fita de Montagem com Bloqueio Duplo 3M™
com 5” (12 cm) de Comprimento
- (4) Pés Bumpon 3M™
- (1) Cabo de Antena Coaxial de 14 pés/4,25 m
- (1) O-Ring de Borracha

Antena Espiral
Marinha Gat-17Mr

Antena Espiral
Gat-17HX

Antena com Adesivo
Magnético Gat-17MP

NÚMERO DE TELEFONE, LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO SERIAL
ELETRÔNICO (ESN) E DO NÚMERO DE DIRETÓRIO MÓVEL (MDN)
Caso você esqueça seu número de telefone, seu número
ESN ou o número MDN, eles estarão convenientemente
localizados na parte de trás da unidade Sat-Fi e na caixa
externa do Sat-Fi.

INSTALAÇÃO DO HARDWARE DO SAT-FI

Te l N o : 000-000-0000
E S N 00000000000
M D N 0000000000

INSTALAÇÃO DA ANTENA DE SATÉLITE EXTERNA
A antena de satélite externa é necessária para a comunicação entre o satélite e a unidade Sat-Fi da Globalstar.
A consideração mais importante que deve ser levada em conta na instalação do Sat-Fi é o local da antena de satélite
externa. As antenas externas de satélite do Sat-Fi precisam 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 esteja longe o suficiente de outros dispositivos com RF (rádio frequência) e dispositivos GPS para prevenir
interferência (>3 pés/1m).
CONSIDERAÇÕES DE MONTAGEM
• Monte a antena externa de forma que ela tenha uma visão de 360 graus do céu
• Use somente os cabos coaxiais que vêm junto com o kit da antena
- Não corte ou modifique o cabo coaxial da antena
- Não torça os cabos coaxiais
- Comprimentos estendidos dos cabos coaxiais estão disponíveis (vendidos separadamente)
• Utilize selante coaxial, tubulação com revestimento termoretrátil ou outros produtos adequados para selar
todas as conexões externas dos cabos a fim de evitar danos por umidade e 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 ser
dentro do alcance do cabo da antena externa (o comprimento padrão dos cabos coaxiais da antena é de 14
pés/4,25m) e em um local seco, próximo da fonte de energia AC/DC. Use a Fita de Montagem com Bloqueio
Duplo 3M™ ou os Pés Bumpon 3M™ fornecidos para proteger a unidade Sat-Fi (veja exemplos abaixo).
FITA DE MONTAGEM COM BLOQUEIO DUPLO
3M™ NA PARTE INFERIOR DO SAT-FI

PÉS BUMPON 3M™ NA PARTE
INFERIOR DO DISPOSITIVO SAT-FI

CONEXÕES DO CABO DA ANTENA COAXIAL
Após a antena externa e a unidade Sat-Fi terem sido instaladas e montadas em seus locais apropriados,
o cabo da antena coaxial precisa ser conectado.

CABO DA ANTENA ESPIRAL
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CONEXÃO DA ANTENA WI-FI
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 somente à mão.

ANTENA WI-FI
ANEL DE BORRACHA

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO SAT-FI

LIGANDO O SAT-FI
O Sat-Fi liga automaticamente quando está conectado à uma fonte de energia (veja a ilustração acima).
1. Conecte o cabo de energia apropriado à porta de energia 12VDC na traseira da unidade Sat-Fi.
2. Conecte o cabo de energia à fonte de energia apropriada (isto é, saída elétrica, acendedor de cigarros,
fonte de energia DC).
O LED no painel frontal fornece uma indicação visual da situação do Sat-Fi:
• LIGADO (Luz Azul Acesa) – O Sat-Fi está registrado na Rede de Satélite da Globalstar e está apto para
enviar/receber chamadas e dados.
• Intermitência Rápida – O Sat-Fi está buscando serviço e/ou está registrando-se na Rede de Satélite da Globalstar.
• Intermitência Lenta – O Sat-Fi está sendo usado, seja enviando/recebendo transmissão de chamada ou dados.
• Desligado – O Sat-Fi não está conectado à uma fonte de energia.

Indicador LED/ Botão
de reinicialização
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ACESSANDO A INTERFACE DA UNIDADE DO SAT-FI
Se por algum motivo você quiser alterar a senha de logon Sat-Fi ou qualquer outra mudança administrativa, a
interface da unidade Sat-Fi pode ser acessada em qualquer navegador Web a partir de um smartphone,
computador ou outro dispositivo sem fio conectado à rede Wi-Fi do Sat-Fi Globalstar.
Siga os procedimentos abaixo para acessar a Interface de Usuário Sat-Fi:
1. Abra o seu navegador e insira http://192.168.1.1 na barra de endereços.
2. Uma caixa de diálogo de Acesso será mostrada. Insira o nome de administrador e a senha
(por pré-definição, o nome de usuário é admin e a senha é admin).
3. Nesse momento, você estará conectado à Interface da Unidade do Sat-Fi.

INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO APLICATIVO SAT-FI
Você deve possuir um código de ativação para realizar chamadas de voz e
enviar/receber e-mails e dados através dos aplicativos do Sat-Fi. Para instalar e
ativar seus aplicativos do Sat-Fi, faça o seguinte.
1. No seu smartphone (AndroidTM ou iPhone®) faça o download e instale
ambos os Aplicativos mostrados a seguir, à partir do Google Play Store ou
da Apple Store:
• Sat-Fi
• Sat-Fi Voice
2. Em seu smartphone ou computador que esteja conectado à internet, vá até a
Página de Registro do Produto Sat-Fi: www.globalstar.com.br/suportesatfi e
preencha o Formulário de Registro do Produto: Ao concluir, você receberá um
e-mail com o seu nome de usuário e senha Sat-Fi.
3. No seu smartphone, abra o Aplicativo Sat-Fi e preencha as informações de
Configurações do Usuário.
4. Abra o Aplicativo Sat-Fi Voice, vá até à página de configurações e insira
o seguinte:
• No campo Nome de Usuário — Insira de 1 a 8
(Estas são as extensões para as 8 conexões Wi-Fi)
• No campo Senha — Insira de 1 a 8
(Esse número deve combinar com o Número do Nome de Usuário)
• No campo Proxy — Insira 192.168.1.1
5. Os Aplicativos do Sat-Fi agora estão instalados e ativados no seu smartphone.
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CONECTANDO SEU SMARTPHONE AO SAT-FI E REALIZANDO LIGAÇÕES
Realize as seguintes etapas para conectar seu
smartphone ao Sat-Fi e realizar uma ligação:
1. Em seu smartphone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. SENHA PADRÃO: satfi1234
2. Neste momento, você deve estar conectado à rede Wi-Fi do Sat-Fi.
3. Em seu smartphone, abra o Aplicativo Sat-Fi Voice.
4. Selecione um contato ou disque o número da pessoa com quem
deseja falar e pressione
.

REALIZANDO UMA CONEXÃO DE E-MAIL/DADOS
Realize os seguintes passos para realizar uma conexão de e-mail/dados:
1. Certifique-se de que seu smartphone ou outro dispositivo sem fio
esteja conectado à Rede Sat-Fi.
2. No seu smartphone ou em outro dispositivo sem fio, abra o Aplicativo
Sat-Fi de E-mail/Dados.
3. Selecione Mail > E-mail e escreva um e-mail para um de seus contatos.
4. Ao terminar, selecione Send (Enviar). Isso coloca o seu e-mail em uma Fila
de Espera ou na pasta Outbox (Caixa de Saída) com quaisquer outros emails que você desejar enviar.
5. Quando você terminar de escrever todos os seus e-mails, selecione Send/
Receive E-mail (Enviar/Receber E-mail). O Aplicativo Sat-Fi iniciará uma
conexão de dados com a unidade Sat-Fi e o seu e-mail será enviado.
Adicionalmente, você receberá quaisquer e-mails que estiverem em
espera para serem recebidos.
OBSERVAÇÃO: Os usuários de Android podem ter que pressionar o botão
menu para permitir a escrita de e-mail e as funções de edição.
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Para informações mais detalhadas sobre o seu Sat-Fi, por favor, visite
www.globalstar.com.br/suportesatfi para baixar o Guia de Instalação e Configuração
do Sat-Fi.
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