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Guia de Usuário do Aplicativo Sat-Fi para Mac

1. Boas Vindas
Os dispositivos sem fio hoje em dia, mais do que nunca, oferecem opções para manter o contato com amigos
e família. No entanto, infelizmente eles dependem de uma rede celular. Agora você pode usar seu dispositivo
além da rede celular com o hotspot satelital mais confiável do mundo.







Envie e receba e-mails facilmente através de um computador habilitado com Wi-Fi.
Use convenientemente os contatos existentes no dispositivo através do
Aplicativo Sat-Fi
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.
Conecte 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 computador em um dispositivo
habilitado por satélite
1.
2.
3.
4.

Baixe e instale o Sat-Fi para Mac em seu computador
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 recebimento de e-mail e dados.
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2. ATIVANDO OS APLICATIVOS SAT-FI
Você será capaz de enviar e receber e-mails e dados através do Aplicativo Sat-Fi. O Aplicativo Sat-Fi pode
ser encontrado na Página de Suporte da Sat-Fi Globalstar.
Siga os procedimentos abaixo para baixar e instalar o Aplicativo Sa-Fi para Mac:
Passo 1
Em seu computador Mac conectado à internet, vá até a Página de Suporte para o
Sat-Fi Globalstar e faça o download do Aplicativo Sat-Fi para Mac.
Etapa 2
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Instale o Aplicativo Sat-Fi para Mac no seu computador Mac.
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3. ATIVANDO OS APLICATIVOS SAT-FI
Vouchers de Acesso de Dados Sat-Fi
Você deve possuir um Voucher de Acesso de Dados 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.

Nova Conta Sat-Fi
Você deve possuir uma conexão com a Internet para ativar seu Aplicativo Sat-Fi para Mac. Siga os
procedimentos abaixo para ativar o Aplicativo Sat-Fi para Mac:
Etapa 1 Abra o Aplicativo Sat-Fi para Mac e uma tela
de Assistência à Instalação (Activation
Wizard) será mostrada. Selecione New
Account Using Activation Code (Nova
Conta utilizando Código de Ativação)
e clique em Next> (Próximo>).

Etapa 2 Uma tela de Como você gostaria de se
conectar à Internet será mostrada,
perguntando "How do you want to connect to
the Internet?" (Como você gostaria de se
conectar à Internet?) Faça o seguinte:


Clique na seta de seleção do Método de
Conexão e selecione Network Connection
(Conexão de Rede)



Clique em Next> (Próximo>)
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Etapa 3
Uma tela de Avisos de Registro
(Registration Notice) será mostrada.
Faça o seguinte:

Etapa 4



Clique em I have read and agree to the
license term and conditions (Eu li e
concordo com os termos e condições
da licença)



Clique em OK.

Uma tela com o Formulário de Ativação (Activation Form) será mostrada.
Faça o seguinte:


No campo Activation Code (Código de Ativação), insira seu Número
do Voucher de Acesso de
Dados
do Sat-Fi



No campo Name (Nome), insira seu nome e sobrenome



No campo Contact Email (E-mail para
Contato), insira seu endereço de e-mail para
contato



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



No campo Account Password (Senha da Conta), insira a senha com a qual você
gostaria de fazer o login
(a senha deve ter entre 6 e 16 caracteres)



Clique em Activate (Ativar)

Etapa 5
Uma mensagem de Sua ativação foi concluída com sucesso (Your activation has
succeeded) será mostrada com a seguinte informação:


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



Seu nome de usuário (exemplo: jsmith)



Sua senha (exemplo: Gl0bal*)

Adicionalmente, você receberá um e-mail (que será entregue no seu endereço de email para contato) com estas informações sobre o registro do produto.
Etapa 6

Clique em OK.
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Etapa 7

Uma tela de Conclusão de Registro (Registration Complete) será
mostrada.
Clique em Finish (Concluir).

Observação: Pode levar até 20 minutos para ativar
o sistema.

Conta Sat-Fi Já Existente
Você deve estar conectado à Internet para concluir o registro do
seu Aplicativo Sat-Fi para Mac. Se você possuir uma conta Sat-Fi
em um smartphone ou em outro dispositivo sem fio,
você poderá acessá-la usando suas informações de conta.
Faça o seguinte:
Etapa 1 Após seu computador reiniciar, o Assistente de
Ativação (Activation Wizard) será mostrado.
Selecione Enter User ID and Password (Inserir
ID e Senha de Usuário) e clique em Next>
(Próximo>).

Etapa 2 Uma tela será mostrada com a pergunta “How do
you want to connect to the Internet?” (Como você
gostaria de se conectar à Internet?) Faça o
seguinte:


Clique na seta de seleção do Método de
Conexão e selecione Network Connection
(Conexão de Rede)



Clique em Next> (Próximo>)
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Etapa 3 Uma tela com
Informações da Conta
(Account Information)
será mostrada. Faça o
seguinte:


No campo Real Full
Name (Nome
Completo Verdadeiro),
insira seu nome e
sobrenome



No campo Assigned User
Name (Nome de Usuário
Designado), insira o
nome de usuário que
você selecionou na
ativação do Aplicativo
Sat-Fi



No campo Password
(Senha), insira a senha
que você selecionou na
ativação do Aplicativo
Sat-Fi



Clique no botão OK.

Etapa 4 Uma tela de Conclusão de Registro (Registration Complete) será
mostrada.
Clique em Finish (Concluir).
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4. CONECTANDO NO PONTO DE ACESSO DO SAT-FI
Realize os seguintes procedimentos para conexão do seu computador no ponto de acesso Sat-Fi:
Etapa 1 Ligue a unidade Sat-Fi.
Etapa 2 Em seu computador, abra a visualização de conexões de
Wi-Fi e visualize as conexões Wi-Fi disponíveis.
Etapa 3 Selecione SatFi<XXXXXX> (<XXXXX> é um identificador
único para esta unidade Sat-Fi específica.

Etapa 4 A mensagem de Conecte uma Rede
será mostrada. Faça o seguinte:
No campo Password (Senha), insira o seguinte:
satfi1234
 Clique em Join (Entrar)

Etapa 5 Abra a visualização de conexões de Wi-Fi e verifique se
o ponto de acesso do Sat-Fi está selecionado.
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5. CONFIGURANDO OS AJUSTES DE CONEXÃO DA REDE SAT-FI
O Sat-Fi para Mac 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 da Rede Sat-Fi:
Etapa 1 Em seu computador, abra o
Sat-Fi para Mac, e a Tela
Principal do Sat-Fi será
mostrada.
Etapa 2 No menu principal, selecione
Sat-Fi > Settings… (Configurações…)

Etapa 3 A tela de Configurações
(Settings) será mostrada.
No
painel
esquerdo,
clique em Connection
(Conexão).

Passo 4
Na seção de
Informações de Conexão
(Connection Information),
clique na seta de seleção
Type (Tipo) e selecione
um dos seguintes:
SAT-FI - Esta é a
configuração padrão e é
necessária para
enviar/receber e-mails e
dados através do Sat-Fi
Network Connection
(Conexão de Rede) –
Selecione essa
configuração para
enviar/receber e-mails e
dados, através de uma
conexão de internet em
sua casa ou escritório.

Etapa 5 Ao concluir, clique em OK.
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Etapa 6 Na tela de Configurações
(Settings), no painel
esquerdo, clique em
Gateway.

Etapa 7 Na seção de Parâmetros de
Gateway (Gateway
Parameters), clique na seta
de seleção Gateway e
selecione:
primary.globalstarmail.com.

Etapa 8 Clique em OK.

Guia de Usuário do Sat-Fi
para Mac

Página 9

6. REDIGINDO E ENVIANDO UM E-MAIL
Para maximizar os benefícios do Sat-Fi, você criará e lerá os 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
para Mac deve estar registrado e ativado para enviar/receber e-mails.
Execute as seguintes etapas para escrever e enviar e-mails:
Etapa 1 Em seu computador, garanta
que você esteja conectado ao
ponto de acesso do Sat-Fi.
Senha Padrão: satfi1234.
Etapa 2 Abra o Sat-Fi para Mac e a
Tela Principal do Sat-Fi será
mostrada. Na barra de
ferramentas, selecione

.

Etapa 3 Na primeira vez que você selecionar E-mail, uma tela
para escolher o Idioma será mostrada. Selecione o
Idioma apropriado e clique em OK.
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Etapa 4 A tela de iScribe será mostrada.
Clique em New Email (Novo Email) para criar e escrever o
e-mail.

Etapa 5 Uma tela de Mensagem de
Correio (Mail Message) será
mostrada. Faça o seguinte:
 No campo To (Para), insira o
endereço do destinatário do E-mail
 No campo Subject
(Assunto), insira o assunto da
mensagem
 No campo Message
(Mensagem) , insira sua mensagem


Clique em Attach File (Anexar
Arquivo) para adicionar anexos
(os arquivos anexados podem
ser vistos clicando na guia de
Anexos)

Etapa 6 Ao concluir, clique em Send (Enviar). Sua mensagem não será enviada, mas
será colocada na pasta Spool (Fila de Espera).

Etapa 7 Saia da janela do iScribe.
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Etapa 8 A tela do Sat-Fi será mostrada.
Clique em

.

Etapa 9 A tela para Visualizar Caixa de
Correio (View Mail Box) com o(s)
e-mail(s) que você redigiu na
Etapa 5 será mostrada.

Etapa 10 Clique em Done (Concluído).

Etapa 11 A tela do Sat-Fi será mostrada.
Para enviar seu(s)
e-mail(s), clique em
.
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Etapa 12 O Indicador LED de Status 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 e-mails que estiverem aguardando serem enviados serão entregues.

Etapa 13 A barra de Status de
Transferência de Correio (Mail
Transfer Status) também ficará
verde, mostrando o progresso
da transferência, e a
informação de conexão será
mostrada na seção de Registro
(Log).
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7. RECEBENDO UM E-MAIL
Execute os seguintes passos para conectar no servidor de correio Sat-Fi e receber seus e-mails:
Etapa 1 Em seu computador, garanta
que você esteja conectado ao
ponto de acesso do Sat-Fi.
Senha Padrão: satfi1234.
Etapa 2 A tela do Sat-Fi será mostrada.
Para verificar se você tem
algum e-mail para ser
recebido, clique em
.

Etapa 3 O Indicador LED de Status irá piscar azul (Intermitência Lenta), indicando que uma
sessão de dados foi iniciada. Dentro de alguns segundos, todos os e-mails que
estiverem aguardando serem recebidos serão entregues.

Etapa 4 A barra de Status de
Transferência de Correio (Mail
Transfer Status) também ficará
verde, mostrando o progresso
da transferência, e a
informação de conexão será
mostrada na seção de Registro
(Log).
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8. AUMENTANDO/DIMINUINDO O TAMANHO
LIMITE DO E-MAIL
O tamanho padrão para mensagens de entrada é 50kb e para mensagens de saída é 250kb. 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
(Grandes E-mails). Todos os e-mails de saída maiores que 250kb irão disparar uma mensagem de email de rejeição que aparecerá na sua Caixa de Entrada.
O tamanho de e-mail de entrada e saída pode ser aumentado ou diminuído ao fazer o seguinte:
Etapa 1 Na tela do Sat-Fi, selecione
Filters > Configure… (Filtros > Configurar…)

Etapa 2 A tela de Filtro de E-mails do Servidor
(Server Side Mail Filtering) será mostrada.
Clique na seta Set In Bound E-Mail Cutoff
Size To (Ajustar Tamanho Limite de E-mail
de Entrada Para) e selecione o tamanho
limite da mensagem que você gostaria de
enviar.
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Etapa 3 Clique na seta Set Out Bound E-Mail Cutoff
Size To (Ajustar Tamanho Limite de E-mail de
Saída Para) e selecione o tamanho limite da
mensagem que você deseja receber.

Etapa 4 Quando terminar de mudar o tamanho das
mensagens de Entrada e de Saída, clique em OK.

NOTA: O ajuste do tamanho ocorrerá na próxima
conexão de dados e você irá receber um email de confirmação na conexão seguinte.
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9. MÍDIAS SOCIAIS
Facebook
O Sat-Fi para Mac 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 Email no Facebook
Se não possuir um Endereço para Postagem por E-mail escolhido para você pelo Facebook,
faça o seguinte:
Etapa 1 Em um computador conectado à Internet, entre em sua conta do Facebook.
Etapa 2 Na Página Inicial, selecione Settings (Configurações) no menu suspenso.
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Passo 3
(Celular).

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

bdevillers@acme.com

Etapa 4 A tela de Configurações para Celular (Mobile Settings) será mostrada. Clique no botão +
Add a Phone (+ Adicionar um Telefone).
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Etapa 5 A tela Please Re-enter Your Password (Insira Sua Senha Novamente) será mostrada.
No campo Password (Senha), insira sua senha do Facebook e então clique em
Submit (Enviar).

Etapa 6 A tela Activate Facebook Texts (Step 1 of 2) (Ativar Mensagens de Texto do Facebook
(Etapa 1 de 2)) será mostrada. Selecione seu País/Região e sua Operadora de Celular e clique em
Next (Próximo).

Guia de Usuário do Sat-Fi
para Mac

Página 19

Etapa 7 A tela Activate Facebook Texts (Step 2 of 2) (Ativar Mensagens de Texto do
Facebook (Etapa 2 de 2)) será mostrada. Em seu iPhone (não conectado ao Sat -Fi)
envie uma mensagem de texto com a letra F para o seguinte número 32665.
Etapa 8 Dentro de alguns minutos, você receberá uma mensagem do Facebook com um
código de confirmação.
Insira esse código de confirmação no campo Confirmation Code (Código de Confirmação)
e clique em Next (Próximo).

Etapa 9 A tela de Configurações para Celular (Mobile Settings) será mostrada exibindo seu
Endereço para Postagem por E-mail (Post-By-Email Address).

(555) 555 -555

(555) 555-555
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Configurando Sat-Fi para Facebook
Siga os procedimentos abaixo para configurar o Sat-Fi para postagem no Facebook:
Etapa 1 Em seu computador, ligue a
conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão:
satfi1234.
Etapa 2 Em seu computador, abra o
Sat-Fi para Windows e a Tela
Principal do Sat-Fi será
mostrada. (O botão do
Facebook estará inativo e cinza
)

Etapa 3 No menu principal, selecione
Options > Settings… (Opções > Configurações…)

Etapa 4 No painel esquerdo, selecione
Social Media (Mídias Sociais).
A tela de Mídias Sociais
será mostrada. Na seção
do Facebook faça o
seguinte:


No campo Secret Email
(E-mail Secreto), insira
seu endereço de e-mail
para contato (Ele é
designado para você
pelo
Facebook
para
realizar postagens pelo
celular)

Para retornar à tela
principal, clique em
OK.
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Etapa 5 O botão do Facebook se
tornará azul e ficará ativo

.

Postando no Facebook
Execute as seguintes etapas para postagens das suas fotos e legendas no Facebook através do Sat-Fi para
Mac:
Etapa 1 Em seu computador, ligue a
conexão Wi-Fi e conecte à rede
Sat-Fi. Senha Padrão:
satfi1234.
Etapa 2 Abra o Sat-Fi para Mac e clique em

.

Etapa 3 A tela de Postagem no Mural do
Facebook (Post to Facebook Wall) será
mostrada. Faça o seguinte:


Para adicionar uma foto, clique no botão Browse (Navegar)
e selecione a foto que você desejar publicar



No campoText (Texto), insira a legenda
que você deseja incluir com a sua foto.



Ao concluir, clique em OK.
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Etapa 4 A tela Principal do Sat-Fi
será mostrada.

Clique

.

Etapa 5 O Indicador LED de Status do 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 e-mails que estiverem aguardando serem
recebidos serão entregues.
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10. NAVEGANDO NA WEB COM COMPRESSÃO
O Sat-Fi emprega 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:
Etapa 1 Na tela do Sat-Fi, selecione
Options > Settings… (Opções > Configurações…)

Etapa 2 No painel esquerdo, selecione
Xweb
A tela de configuração de
navegação na internet
será mostrada.

Etapa 3 Na seção Preferred Browser
(Navegador de Preferência),
selecione o navegador
apropriado.


Firefox – Esse
navegador é o padrão e
está disponível para uso



Internet Explorer –
Qualidade média de
imagem com boa
velocidade

NOTA: O Sat-Fi tem como padrão o navegador Firefox.
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Etapa 4 Na seção Compression
Level (Nível de Compressão),
selecione o nível de
compressão apropriado;
quanto maior o nível de
compressão, menor a
qualidade.


Máximo - Qualidade de
imagem baixa com alta
velocidade



Padrão - Qualidade de
imagem média com
boa velocidade



Mínimo - Qualidade de
imagem boa com
velocidade lenta



Nenhum - Qualidade de
imagem ótima com
velocidade muito lenta

Etapa 5 Ao concluir, clique em OK.
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Navegando na Web
Siga os procedimentos abaixo para configurar o Sat-Fi para navegar na web:
Etapa 1 Na tela do Sat-Fi,
clique em
.

Etapa 2 Uma janela de Confirmar Navegador Online
(Confirm Browse Online) será mostrada, clique em
Yes (Sim).

Etapa 3 A página na versão mobile da
Global Marine Networks será
mostrada. Clique em qualquer um
dos links ou use o campo de busca
do Google.
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Etapa 4

Uma caixa de diálogo de Segurança será mostrada. Faça o seguinte:


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



No campo Password (Senha), insira a
senha que você selecionou na ativação do
Aplicativo Sat-Fi

Clique OK.

Etapa 5

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