
Atualizações de firmware do Sat-Fi2 podem ser executadas pelo aplicativo Sat-Fi2 ou usando o Console Web do 
Sat-Fi2. As instruções abaixo detalham o processo de atualização do Sat-Fi2 usando o Console Web Sat-Fi2.

Passo 1 - Baixar atualização do firmware do Sat-Fi2

1. Antes de baixar a atualização, exclua as versões anteriores do Sat-Fi2  
“update_sat_fi_2_revm_production_x_xx.zip” que estão no diretório de download.

2. Em um computador habilitado para Wi-Fi, abra um navegador e vá para a página de produto do Sat-Fi2. 

3. Vá até a seção Links e Downloads e faça o download da atualização de firmware do Sat-Fi2.

4. Salve a atualização no seu computador, não tente executar o programa diretamente. 

Passo 2 - Conecte-se à rede sem fio do Sat-Fi2

1. Em um laptop, ligue a conexão Wi-Fi e conecte-se à rede SatFi2_<XXXXXX> (<XXXXXX> é o número 
ICCID do dispositivo Sat-Fi2) Exemplo: satfi2_004595

2. Uma caixa de diálogo de conexão Wi-Fi será exibida. No campo Senha, digite a senha apropriada.  
(A senha padrão é satfi1234)

3. Pressione o botão Conectar.

 
Passo 3 - Acesse o Console Web Sat-Fi2

1. Abra um navegador.

2. Na barra de endereço, digite: http://192.168.1.1:8080 (também pode ser 192.168.0.1:8080)

3. Uma tela de login do Sat-Fi2 será exibida.

• No campo Nome de Usuário, insira o Nome de Usuário  
do Administrador (o padrão é admin)

• No campo Senha, digite a senha (o padrão é  admin)

• Clique no botão Login.

4. A tela do console de administração do Sat-Fi2 será exibida. 
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Passo 4 - Executar atualização de firmware

1. Na tela do menu do Admin Console selecione .

2. A tela Configuração do Dispositivo será exibida, selecione a guia Atualização do Sistema.

3. Clique no botão Escolher Arquivo e navegue até a atualização de firmware do Sat-Fi2 baixada no 
Passo 1 - Baixar atualização do firmware do Sat-Fi2. 
A atualização deve estar nomeada como “update_sat_fi_2_revm_production_x_xx.zip”. Qualquer outro 
nome resultará em falha na atualização.

4. Selecione o botão Carregar para iniciar o processo de upload do firmware. 

AVISO: Depois de selecionar o botão Carregar, não desligue a unidade Sat-Fi2 durante o processo 
de atualização. Fazer isso pode tornar o dispositivo inoperante.

5. Após o upload do firmware, o processo de atualização começará.

6. Quando a atualização do firmware estiver concluída, o Sat-Fi2 será reiniciado e você será 
desconectado da rede Wi-Fi do Sat-Fi2. A Atualização de firmware está completa e pronta para uso.
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