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1. BOAS VINDAS
Os smartphones hoje em dia oferecem opções para manter o contato com amigos e família mais do que
nunca. No entanto, 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
Desenhado para aplicação em locais 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

Fácil de Usar!
O Sat-Fi transforma seu smartphone ou dispositivo Wi-Fi em um dispositivo habilitado por satélite
1.
2.
3.
4.

Baixe e instale o Aplicativo Sat-Fi em seu smartphone ou outro dispositivo Wi-Fi.
Conecte seu computador ao Sat-Fi através de uma conexão Wi-Fi.
O Sat-Fi conecta seu computador à Rede Satelital Globalstar.
Seu dispositivo agora está conectado para ligações, recebimento de e-mail e dados.
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2. BAIXANDO E INSTALANDO O APLICATIVO SAT-FI
Você será capaz de enviar e receber e-mails e dados através dos Aplicativos Sat-Fi. O Aplicativo Sat-Fi
e o Aplicativo de Voz Sat-Fi podem ser encontrados no iTunes ou através do Aplicativo da loja Apple
Store. O processo de baixar e instalar o aplicativo está descrito logo abaixo:
Passo 1
Em seu iPhone, abra a Apple Store e faça uma busca por Sat-Fi. O Aplicativo
Sat-Fi e o Aplicativo de Voz Sat-Fi serão mostrados.
Passo 2

Selecione e instale o seguinte aplicativo:



Sat-Fi



Sat-Fi Voice

Passo 3

O aplicativo Sat-Fi e o Aplicativo de Voz Sat-Fi serão instalados em seu iPhone.
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3. ATIVANDO OS APLICATIVOS SAT-FI
Vouchers de Acesso de Dados Sat-Fi
Você deve possuir um Número de Voucher de Acesso de Dados da Sat-Fi para enviar/receber e-mails e
dados através do Aplicativo Sat-Fi.
Seu Voucher de Acesso de Dados Sat-Fi foi emitido para você no momento da compra do equipamento.

Ativando o Aplicativo
Siga os procedimentos abaixo para ativar o Aplicativo Sat-Fi:
Passo 1
Em seu iPhone, iPad ou computador conectado à internet, vá até a Página de
Registro dos Produtos Sat-Fi: http://gstarreg.gmn-usa.com/, e lá preencha o Formulário
de Registro de Produto:


No campo Código de Ativação, insira seu código de ativação Sat-Fi



No campo Nome Completo, insira seu primeiro e seu último nome



No campo de E-mail para Contato, insira seu endereço de e-mail para contato



No campo de Id de Usuário de Preferência, insira o nome de usuário para ter
acesso ao site (o nome de usuário deve ter entre 3 e 16 caracteres)



No campo de Id de Usuário Alternativo, insira outro nome de usuário para uso se o
Id principal já estiver em uso (o nome de usuário deve ter entre 3 e 16 caracteres)



No campo de Senha da Conta, insira uma senha para ter acesso ao site (a senha
deve possuir entre 6 e 16 caracteres)



Clique no botão Aceitar os Termos e Enviar.
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Passo 2
Uma Página com a Situação do Registro do Produto Sat-Fi irá aparecer,
mostrando o seguinte:


Seu endereço de e-mail (exemplo: jsmith@globalstarmail.com)



Seu nome de usuário (exemplo: jsmith)



Sua senha (exemplo: Gl0bal*)

Adicionalmente, você receberá um email (que será entregue no seu endereço de e-mail
para contato) com estas informações sobre o registro do produto.

Observação:

Pode levar até 20 minutos para ativar o sistema.
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4. CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO
Conectando no Ponto de Acesso do Sat-Fi
Seu iPhone ou outro dispositivo sem fio deve ser registrado e conectado ao ponto
de acesso Sat-Fi para enviar/receber e-mails e dados.
Realize os seguintes procedimentos para conexão do seu iPhone no ponto de
acesso Sat-Fi:
Passo 1

Ligue a unidade Sat-Fi.

Passo 2

Em seu iPhone, abra a tela de Configurações
do iPhone.

Passo 3

Ligue o Wi-Fi.

Passo 4
A tela de Wi-Fi será mostrada. Clique em
SatFi<XXXXXX> (<XXXXX> é um identificador único para esta
unidade Sat-Fi específica).

Passo 5
A tela de Insira sua Senha será mostrada. No campo
Senha, insira o seguinte: satfi1234 e clique em Associar.
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Passo 6
A tela de Wi-Fi será mostrada. Clique em
SatFi<XXXXXX> (<XXXXX> é um identificador único para esta
unidade Sat-Fi específica).

Observação: Este próximo passo é opcional; só o realize se desejar navegar na web.

Passo 7
A tela de SatFi<XXXXX> será mostrada. Arraste para o
final até que você veja HTTP Proxy, clique em Manual faça o
seguinte:


No campo Servidor, insira: 199.48.130.178



No campo Porta, insira: 3119

Observação: Essa informação é necessária para permitir a
compressão de dados.

Passo 8

Toque em <Wi-Fi para sair das Configurações.
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Mudando as Configurações de Conexão
O Sat-Fi para Windows usa por padrão uma conexão Sat-Fi, mas você pode acessar seu e-mail Sat-Fi
através de uma conexão Sat-Fi ou através de uma conexão de internet comum
da sua casa ou escritório.
Siga os procedimentos abaixo para modificar as configurações de conexão do
Aplicativo Sat-Fi:
Passo 1

Em seu iPhone, abra o Aplicativo Sat-Fi.

Passo 2
A tela com o Menu Principal do Sat-Fi será mostrada,
selecione Configurações.

Passo 3

A tela de Configurações será mostrada, selecione
Conexão.

Passo 4
A tela de Conexão será mostrada, selecione um dos
seguintes itens:


SAT-FI - Esta é a configuração padrão e é necessária para
enviar/receber e-mails e dados através do Sat-Fi



Conexão de Rede (Network Connection) - Selecione essa
configuração para enviar e receber e-mails e dados através
de uma conexão de internet em sua casa
ou escritório.

Passo 5

Ao concluir, selecione < Voltar.
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5. CONFIGURANDO OS APLICATIVOS SAT-FI PARA USO COM
SAT-FI
Os Aplicativos Sat-Fi precisam ser configurados antes de realizar chamadas e
enviar/receber e-mails e dados através do Sat-Fi.
Siga os procedimentos abaixo para configurar o Aplicativo Sat-Fi para uso:
Passo 1

Em seu iPhone, abra o Aplicativo Sat-Fi.

Passo 2
A primeira tela a ser visualizada será a tela de Registro.
Faça o seguinte:


No campo Seu Nome, insira seu primeiro e seu último
nome



No campo Nome de Usuário, insira o nome de usuário que
você selecionou na ativação do Aplicativo Sat-Fi



No campo Senha, insira o nome de usuário que você
selecionou na ativação do Aplicativo Sat-Fi



Clique no botão Concluído.

Passo 3
A tela Principal do Sat-Fi será mostrada.
Clique em Voz.

Passo 4
O Aplicativo de Voz Sat-Fi será mostrado. Na primeira
vez que você abrir este Aplicativo será mostrado "O Aplicativo
de Voz Sat-Fi" Gostaria de Acessar Seus Contatos.


Clique em OK para que o Sat-Fi transfira automaticamente
seus contatos existentes para os contatos do Aplicativo de
Voz Sat-Fi.



Clique em Não Permitir se não quiser que o aplicativo
acesse seus contatos existentes
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Passo 5
Uma tela de Falha de Registro será mostrada. Clique em
Continuar.

Observação:

A mensagem aparece porque o Aplicativo de Voz
Sat-Fi ainda não foi configurado.

Passo 6

Clique em Configurações.

Passo 7

A tela de Configurações será mostrada. Faça o seguinte:



No campo Nome de Usuário, insira um número entre 1 e 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 de
Nome de Usuário)



No campo Servidor, insira: 192.168.1.1



Ao terminar, clique no botão físico.

Observação: Não repita os nomes de Usuário. Os números de 1 a
8 são únicos e não devem ser usados simultaneamente.

Passo 8
O Aplicativo Sat-Fi agora está configurado e você pode
enviar e receber e-mails.
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6. REALIZANDO UMA CHAMADA DE VOZ SAT-FI
Realize os seguintes passos para fazer uma chamada de Voz Sat-Fi:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Neste momento você deve estar conectado à rede Wi-Fi.

Passo 3

Em seu iPhone, abra o Aplicativo de Voz Sat-Fi.

Passo 4

Garanta que seu iPhone esteja mostrando Registrado.

Passo 5
Selecione um contato ou disque o número da pessoa que
deseja falar e pressione
.

Passo 6
O Indicador LED irá piscar (Intermitência lenta) indicando que uma sessão de
dados foi iniciada. Dentro de poucos segundos o número que você discou começará a
chamar e você estará conectado.
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7. RECEBENDO UMA CHAMADA DE VOZ SAT-FI
Realize os seguintes passos para receber uma chamada de Voz Sat-Fi:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Neste momento você deve estar conectado à rede Wi-Fi.

Passo 3

Em seu iPhone, abra o Aplicativo de Voz Sat-Fi.

Passo 4

Garanta que seu iPhone esteja mostrando Registrado.

Passo 5
Na unidade Sat-Fi, garanta que o indicador LED de Status azul esteja aceso,
indicando que o Sat-Fi está registrado na Rede Satelital Globalstar e esteja pronto para
enviar/receber chamadas de voz.

Passo 6
Quando uma chamada telefônica é recebida pelo SatFi, o Aplicativo de Voz Sat-Fi irá abrir e o iPhone começará a
tocar.
Pressione

para atender a chamada recebida.
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8. CORREIO DE VOZ
Com o correio de voz você pode verificar suas mensagens a partir do seu iPhone conectado ao Sat-Fi
pagando a taxa padrão de transmissão. Não existe cobrança da Globalstar para receber uma
mensagem ou verificar suas mensagens de um telefone fixo.


Seu correio de voz está habilitado para armazenar 25 mensagens



Quem liga pode gravar uma mensagem de até 3 minutos de duração.



Uma vez que a mensagem for gravada, permanecerá armazenada por 30 dias.

Correio de voz a partir do seu iPhone Conectado com o Sat-Fi
Configuração e Ajustes de Correio de voz
Para configurar e ajustar seu Correio de voz Sat-Fi faça o seguinte:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Neste momento você deve estar conectado à rede Wi-Fi.

Passo 3

Em seu iPhone, abra o Aplicativo de Voz Sat-Fi.

Passo 4

Garanta que seu iPhone esteja mostrando Registrado.

Passo 5

Em seu iPhone, disque 886 e pressione

Passo 6

No comando de voz, selecione o idioma desejado.

.

Passo 7
Um comando de voz irá direcioná-lo para configurar seu
Correio de Voz.
Você definirá o seguinte:


Saudação



Código de Acesso

Passo 8

Passo 9

No comando de voz pressione 3 para gerenciar suas saudações gravadas:


Nome



Indisponível



Ocupado



Temporário
Quando concluído, desligue e seu correio de voz estará ajustado e configurado.
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Acessando seu Correio de Voz
Para acessar seu Correio de voz Sat-Fi faça o seguinte:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Neste momento você deve estar conectado à rede Wi-Fi.

Passo 3

Em seu iPhone, abra o Aplicativo de Voz Sat-Fi.

Passo 4

Garanta que seu iPhone esteja mostrando Registrado.

Passo 5

Em seu iPhone, disque 886 e pressione

Passo 6

No comando de voz, selecione o idioma desejado.

Passo 7

No comando de voz, insira seu código de acesso.

Passo 8

No comando de voz pressione 1 para ouvir suas
mensagens de correio de voz.

.

Correio de voz a partir de um Telefone Fixo/Telefone
Móvel
Configuração e Ajustes de Correio de voz
Para configurar e ajustar seu Correio de voz Sat-Fi faça o seguinte:
Passo 1

Em um telefone fixo/móvel, disque
1-877-426-0308.

Passo 2

No comando de voz, selecione o idioma
desejado.

Passo 3
No comando de voz, você será solicitado
a inserir seu número de telefone seguido por #,
insira o número de MDN do Sat-Fi (localizado na
parte de trás da unidade Sat-Fi).
Exemplo: 254-555-5555#
Passo 4
Um comando de voz irá direcioná-lo para configurar seu Correio de Voz.
Você definirá o seguinte:


Nome



Código de Acesso

Passo 5

Passo 6

No comando de voz pressione 3 para gerenciar suas saudações gravadas:


Nome



Indisponível



Ocupado



Temporário
Quando concluído, desligue e seu correio de voz estará ajustado e configurado.
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Acessando seu Correio de Voz
Para acessar seu Correio de voz Sat-Fi faça o seguinte:
Passo 1

Em um telefone fixo/móvel, disque
1-877-426-0308.

Passo 2

No comando de voz, selecione o idioma
desejado.

Passo 3
No comando de voz, você será solicitado
a inserir seu número de telefone seguido por #,
insira o número de MDN do Saf-FI (localizado na
parte de trás da unidade Sat-Fi).
Exemplo: 254-555-5555#
Passo 4

No comando de voz, insira seu código de acesso.

Passo 5

No comando de voz pressione 1 para ouvir suas mensagens de correio de voz.
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9. SMS/MENSAGENS DE TEXTO (CHAT)
O Chat é o componente de serviço de SMS/Mensagens de Texto do Aplicativo de Voz Sat-Fi. As
SMS/Mensagens de Texto são limitadas a 160 caracteres.

Enviando uma SMS/Mensagem de Texto
Siga os procedimentos abaixo para enviar uma SMS/Mensagem de Texto através
do Aplicativo de Voz Sat-Fi:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Neste momento você deve estar conectado à rede Wi-Fi.

Passo 3

Em seu iPhone, abra o Aplicativo de Voz Sat-Fi.

Passo 4

Garanta que seu iPhone esteja mostrando Registrado.

Passo 5

Pressione

.

Passo 6
A tela de Chat será mostrada. No campo de Para,
insira um número de telefone da pessoa que você
gostaria de enviar um SMS/Mensagem de Texto.

Passo 7

Pressione
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.

Passo 8
O número ou contato para o qual você está enviando a
mensagem será exibido. No campo Texto da Mensagem, insira
sua SMS/Mensagem de Texto.

Passo 9

Ao concluir, clique em

.

Passo 10
O Indicador LED irá piscar (Intermitência lenta) indicando que sua
SMS/Mensagem de texto está sendo enviada.
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Recebendo uma SMS/Mensagem de Texto
Siga os procedimentos abaixo para receberr uma SMS/Mensagem de Texto
através do Aplicativo de Voz Sat-Fi:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Neste momento você deve estar conectado à rede Wi-Fi.

Passo 3

Em seu iPhone, abra o Aplicativo de Voz Sat-Fi.

Passo 4

Garanta que seu iPhone esteja mostrando Registrado.

Passo 5
Na unidade Sat-Fi, garanta que o indicador LED de Status azul esteja aceso,
indicando que o Sat-Fi está registrado na Rede Satelital Globalstar e esteja pronto para
enviar/receber chamadas de voz e SMS.

Passo 6
Quando você receber uma SMS/Mensagem de Texto um
círculo vermelho com o número de SMS/Mensagens de Texto será
mostrado perto do botão de Chat.
Pressione

para ver sua SMS/Mensagem de Texto.
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Passo 7
A tela de Chat será mostrada. Pressione a SMS/Mensagem
de Texto que você gostaria de ver.

Passo 8

A SMS/Mensagem de Texto será mostrada para que você
leia.

Se desejar responder, simplesmente entre com sua
mensagem no campo Texto e clique
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10.REDIGINDO E ENVIANDO E-MAIL
Para maximizar os benefícios do Sat-Fi, você pode criar e ler e-mails offline. Você
pode criar e enviar um e-mail por vez ou criar múltiplos e-mails e enviá-los todos
de uma só vez. Seu Aplicativo Sat-Fi deve estar registrado e ativado para
enviar/receber e-mails.
Execute os seguintes passos para redigir e enviar e-mails:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Em seu iPhone, abra o Aplicativo Sat-Fi e a Tela Principal
do Sat-Fi será mostrada.

Passo 3

Selecione Correio.

Passo 4

A tela de Correio será mostrada.
Selecione

para redigir um novo e-mail

Passo 5
A tela de Nova Mensagem será mostrada. Faça o
seguinte:


No campo de Para (To), insira o endereço do destinatário



No campo Assunto, insira o assunto da mensagem



No campo Texto da Mensagem, insira sua mensagem

Passo 6

Ao concluir, selecione Para a Caixa de Saída.
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Passo 7

A tela de Correio será mostrada.

Selecione

para conectar ao servidor de e-mail

Sat-Fi.

Passo 8
A tela de Enviar/Receber E-mail será mostrada.
Selecione Enviar/Receber Correio.

Passo 9
O Indicador LED irá piscar azul (Intermitência lenta) indicando que uma sessão
de dados foi iniciada. Dentro de alguns segundos seu e-mail será enviado e todos os emails que estiverem aguardando serem recebidos serão entregues.
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Passo 10
Uma tela de Registros de Conexão será mostrada. O
Sat-Fi deverá conectar e registrar no servidor de correio e
enviar seu e-mail com êxito.

Passo 11

Selecione Concluído.
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11.RECEBENDO E-MAIL
Execute os seguintes passos para conectar no servidor de correio Sat-Fi e receber
seus e-mails:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Em seu iPhone, abra o Aplicativo Sat-Fi e a Tela Principal
do Sat-Fi será mostrada.

Passo 3

Selecione Correio.

Passo 4

A tela de Correio será mostrada.
Selecione
Sat-Fi.

Passo 5

para conectar no servidor de e-mail

A tela de Enviar/Receber E-mail será mostrada.
Selecione Enviar/Receber Correio.

Passo 6
O Indicador LED irá piscar azul (Intermitência lenta)
indicando que uma sessão de dados foi iniciada. Dentro de
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alguns todos os e-mails que estiverem aguardando serem recebidos serão entregues.
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12.ENVIANDO E RECEBENDO E-MAILS GRANDES
O tamanho padrão para mensagens de e-mail de entrada e saída é de 50kb. Com a configuração
padrão, o e-mail de entrada que for de tamanho igual ou menor que 50kb será baixado para a sua caixa
de entrada sempre que você receber e-mails. Todos os e-mails de entrada que forem maiores de 50kb
serão mantidos no servidor e você receberá um aviso na pasta Big Mail. Todos os e-mails de saída que
forem maiores que 50kb irão disparar uma mensagem de aviso que vai exigir ação para enviar ou pular o
envio com a conexão atual.

Aumentando Tamanho de E-mails de Entrada e Saída
O tamanho de email de entrada e saída pode ser aumentado ao fazer o seguinte:
Passo 1

Na tela Principal, selecione Configurações.

Passo 2
A tela Registro será mostrada. Para modificar o tamanho
da mensagem de entrada, clique em Tamanho Limite de
Mensagem de Entrada e arraste a seta para baixo.
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Passo 3
Uma tela de seleção será mostrada. Selecione o
tamanho que você preferir da mensagem de entrada.

Passo 4
Para aumentar o tamanho do limite para uma mensagem
de saída antes do aviso de mensagem ser mostrado, clique em
Avisar sobre Mensagem de Saída arraste a seta para baixo e
selecione o tamanho do limite que você que aumentar.

Passo 5
Ao concluir a mudança dos tamanhos das mensagens de
Entrada e Saída, clique em Concluído.

OBSERVAÇÃO:
O ajuste do tamanho ocorrerá na próxima
conexão de dados e você irá receber um e-mail de confirmação
na conexão seguinte.
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Mensagem de Aviso de E-mail de Saída Muito Grande
Todos os e-mails de saída maiores que o tamanho selecionado/configurado irão disparar uma
mensagem solicitando ação sobre enviar ou pular o envio do e-mail.
Execute os seguintes passos se quiser enviar mensagens que excedam o limite
de tamanho:
Passo 1
Após redigir a mensagem e selecionar Enviar/Receber
E-mail, se a mensagem estiver excedendo o limite de tamanho,
a seguinte tela será mostrada. Se desejar enviar o e-mail
grande pressione Enviar.

Passo 2
Se desejar não enviar o e-mail devido ao seu tamanho,
arraste a mensagempara esquerda e pressione Pular (Skip).
Isso irá iniciar uma conexão de dados e irá enviar/receber
todos os e-mails, exceto os que você tiver escolhido pular.
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13.MÍDIAS SOCIAIS
Facebook
O Aplicativo Sat-Fi permite que você poste fotos e legendas no Facebook. É necessário um Endereço
para Postagem por E-mail no Facebook para enviar a sua postagem através do Sat-Fi. Se você já
possuir uma conta no Facebook que inclui um Endereço para Postagem por E-mail, siga para
Configurando o Aplicativo Sat-Fi para o Facebook.

Configurando o Endereço para Postagem por E-mail no Facebook
Se não possuir um Endereço para Postagem por E-mail escolhido para você pelo Facebook, faça o
seguinte:
Passo 1

Em um computador conectado à Internet, entre em sua conta do Facebook.

Passo 2

Na Página Inicial selecione Configurações no menu suspenso.
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Passo 3

A tela de Configurações Gerais da Conta será mostrada. Clique em Celular.

bdevillers@acme.com

Passo 4

A tela de Configurações para Celular será mostrada. Clique no botão

+ Adicionar um Telefone.
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Passo 5
Uma tela de Insira Sua Senha Novamente será mostrada. No campo de
Senha insira sua senha do Facebook e então clique em Enviar.

Passo 6
A tela de Ativar Mensagens de Texto do Facebook será mostrada (Passo 1 de
2). Selecione seu País/Região e sua Operadora de Celular e clique em Próximo.
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Passo 7
A tela de Ativar Mensagens de Texto do Facebook será mostrada (Passo 2 de
2). Em seu iPhone (não conectado ao Sat-Fi) envie uma mensagem de texto com a letra
F para o seguinte número 32665.
Passo 8
Dentro de alguns minutos você receberá uma mensagem do Facebook com um
código de confirmação. Insira esse código de confirmação no campo Código de
Confirmação e clique em Próximo.

Passo 9
A tela de Configurações para Celular será mostrada exibindo seu Endereço
para Postagem por E-mail

(555) 555-555

(555) 555-555
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Configurando o Aplicativo Sat-Fi para Facebook
Siga os procedimentos abaixo para configurar o Aplicativo Sat-Fi para
postagem no Facebook:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à
rede Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Em seu iPhone, abra o Aplicativo Sat-Fi e a Tela
Principal do Sat-Fi será mostrada.

Passo 3

Selecione Configurações.

Passo 4

A tela de Configurações será mostrada.
Selecione Mídias Sociais.

Passo 5
A tela de Configurações das Mídias Sociais será
mostrada.
Faça o seguinte:


No campo de E-mail Secreto, insira seu Endereço para
Postagem por Email
(Que é designado a você pelo Facebook para realizar
postagens pelo celular)



Pressione < Voltar para a tela Principal
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Postando no Facebook
Execute os seguintes passos para postagens das suas fotos e legendas no
Facebook através do Aplicativo Sat-Fi:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Em seu iPhone, abra o Aplicativo Sat-Fi e a Tela Principal
do Sat-Fi será mostrada.

Passo 3

Selecione Mídias Sociais.

Passo 4

A tela de Mídias Sociais será mostrada.
Selecione Facebook.

Passo 5

A tela do Facebook será mostrada. Faça o seguinte:



Para anexar uma foto, pressione o botão Anexar Foto e
selecione a foto para postar



No campo Texto, insira a legenda que você deseja incluir
com a sua foto.



Ao terminar, clique no botão OK.
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Passo 6

A tela Principal do Sat-Fi será mostrada.
Selecione Correio.

Passo 7

A tela de Correio será mostrada.

Selecione
Facebook.

Passo 8

para enviar sua postagem do

O botão de Enviar/Receber E-mail será mostrado.
Selecione Enviar/Receber Correio.

Passo 9
O Indicador LED Sat-Fi irá piscar (Intermitência lenta)
indicando que uma sessão de dados foi iniciada. Dentro de alguns
segundos sua postagem do Facebook será enviada e todos os emails que estiverem aguardando serem recebidos serão
entregues.
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Twitter
Configurando o Aplicativo Sat-Fi para Twitter
Siga os procedimentos abaixo para configurar o Aplicativo Sat-Fi para Twitter:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Em seu iPhone, abra o Aplicativo Sat-Fi e a Tela
Principal do Sat-Fi será mostrada.

Passo 3

Selecione Configurações.

Passo 4

A tela de Configurações será mostrada.
Selecione Mídias Sociais.

Passo 5

A tela de Configurações das Mídias Sociais será
mostrada. Abra o Twitter.
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Passo 6

Passo 7

A tela de Iniciar Sessão do Twitter será mostrada.
Clicar em Obter um PIN do Twitter.

Uma tela de Autorização será mostrada. Realize o seguinte para
receber um código PIN do Twitter:


No campo Nome de Usuário ou E-mail, insira seu nome de
usuário do Twitter



No campo Senha, insira sua senha do Twitter



Ao terminar, clique no botão Autorizar Aplicativo.

Passo 8

Uma tela com o PIN irá aparecer mostrando seu PIN do
Twitter.
Tome nota desse número e clique em <Inserir PIN.
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Passo 9

A tela de Iniciar Sessão será mostrada.
No campo Digite seu PIN abaixo, insira seu PIN do
Twitter.

Passo 10

Clique no botão Iniciar Sessão.

Enviando um Tweet
Siga os procedimentos abaixo para enviar um Tweet através do
Aplicativo Sat-Fi:
Passo 1

Volte para a tela Principal e selecione Mídias Sociais.

Passo 2

A tela de Mídias Sociais será mostrada.
Selecione Twitter.
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Passo 3

A tela do Twitter será mostrada.
No campo Tweet insira seu Tweet.

Passo 4

Ao concluir, clique em OK.

Passo 5

Volte para a tela Principal do Sat-Fi e selecione Correio.

Passo 6

A tela de Correio será mostrada.
Selecione
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para enviar o seu Tweet.

Passo 7

O botão de Enviar/Receber Correio será mostrado.
Selecione Enviar/Receber Correio.

Passo 8
O Indicador LED Sat-Fi irá piscar (Intermitência lenta)
indicando que uma sessão de dados foi iniciada. Dentro de
alguns segundos seu Tweet será enviado e todos os e-mails que
estiverem aguardando serem recebidos serão entregues.

Guia de Usuário do Aplicativo Sat-Fi para iOS
Page 38

14.NAVEGAR NA WEB COM COMPRESSÃO
O Sat-Fi conta com um agente de compressão web que permite que você navegue na Internet. O
conteúdo da web é comprimido, imagens de fundo aparecem em listras, propagandas em janela
instantânea são removidas, propagandas na página aparecem em listras, animações são removidas e as
imagens são comprimidas.
O Sat-Fi pode reduzir em 10x o tempo que leva para baixar páginas comuns da web. Entretanto, mesmo
com a compressão, a navegação na internet será lenta.

Configurando SAT-Fi para Navegar na Web
Siga os procedimentos abaixo para configurar o Sat-Fi para navegar na web:
Passo 1

Ligue a unidade Sat-Fi.

Passo 2

Em seu iPhone, abra a tela de Configurações do iPhone.

Passo 3

Ligue o Wi-Fi.

Passo 4
A tela de Wi-Fi será mostrada. Clique em
SatFi<XXXXXX> (<XXXXX> é um identificador único para esta
unidade Sat-Fi específica).
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Passo 5
A tela de Insira sua Senha será mostrada. No campo
Senha, insira o seguinte: satfi1234 e clique em Acessar.

Passo 6
A tela de Wi-Fi será mostrada. Clique em
SatFi<XXXXXX> (<XXXXX> é um identificador único para esta
unidade Sat-Fi específica).

Passo 7
A tela de SatFi<XXXXX> será mostrada. Arraste para o
final até que você veja HTTP Proxy, clique em Manual e faça o
seguinte:


No campo Servidor, insira: 199.48.130.178



No campo Porta, insira um dos seguintes:
o

3119 – Compressão Máxima - Qualidade baixa de
imagem com alta velocidade

o

3120 – Compressão Padrão - Qualidade média de
imagem com boa velocidade

o

3121 - Qualidade melhor de imagem com velocidade
lenta

Observação: Essa informação é necessária para permitir a compressão de dados.
Passo 8

Toque em <Wi-Fi para sair das Configurações.
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Navegando na Web
Para navegar na web faça o seguinte:
Passo 1

Em seu iPhone, ligue a conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão: satfi1234.

Passo 2

Em seu iPhone, abra o Aplicativo Sat-Fi e a Tela Principal
do Sat-Fi será mostrada.

Passo 3

Selecione Web.

Passo 4
O navegador de Internet irá aparecer e uma caixa de
diálogo solicitando nome de usuário e senha será mostrada. Faça
o seguinte:


No campo Nome de Usuário, insira o seu nome de usuário do
Aplicativo Sat-Fi.



No campo Senha, insira a sua senha de usuário do Aplicativo
Sat-Fi.



Clique em OK.

Passo 5

Seu Navegador Web será mostrado e agora você poderá
navegar na web.

Guia de Usuário do Aplicativo Sat-Fi para iOS
Page 41

15.RESPOSTA DE EMERGÊNCIA - 911
No caso de uma emergência crítica ou com risco de morte, você pode ligar para o Centro de
Coordenação de Resposta de Emergência Internacional GEOS discando 911.
O Sat-Fi permite que você fale diretamente com um operador GEOS ao vivo para fornecer detalhes da
situação com risco de morte. Você precisará informar ao GEOS sobre o seu
posicionamento.
Passo 1

Garanta que seu iPhone esteja conectado ao ponto de
acesso Sat-Fi..

Passo 2

Em seu iPhone, abra o Aplicativo de Voz Sat-Fi.

Passo 3

Garanta que seu iPhone esteja mostrando Registrado.

Passo 4

Disque 911 e pressione

Passo 5

Dentro de poucos segundos você será conectado ao
operador GEOS.

.

OBSERVAÇÃO:
Se estiver usando o Sat-Fi fora dos Estados Unidos e Canadá, o serviço
911 não estará disponível. Por favor, tenha um número de contato de emergência
armazenado do país ou região para onde estará viajando.

OBSERVAÇÃO:
Se você usar o Aplicativo Sat-Fi para discar 911 e ainda estiver com
cobertura de rede celular, a chamada 911 cairá em um centro de resposta de emergência
normal ao invés do GEOS. Essa definição é um ajuste padrão dos smartphones e não
pode ser modificada.
Se estiver fora da cobertura de uma rede celular e discar 911, a chamada cairá em uma
central GEOS como uma chamada Globalstar normal.
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