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INTRODUÇÃO

NOME DE USUÁRIO E SENHAS PADRÃO DO SAT-FI2

• Wi-Fi do Sat-Fi2
 ○ Nome do Wi-Fi: satfi2_XXXXXX
 ○ Senha:   satfi1234

• Administrador do Sat-Fi2
 ○ Nome de usuário: admin
 ○ Senha:   admin

PASSO 1 – CARREGAR O SAT-FI2

O Sat-Fi2 deve ter bateria suficiente antes de ser configurado para uso. 

Siga os passos abaixo para carregar a bateria do Sat-Fi2:

1. Remova a tampa protetora da porta de alimentação. Parafuse 

o adaptador de energia CC de 12 V até que esteja totalmente 

nivelado.

2. Conecte o adaptador de energia CC de 12 V na parede. O Sat-Fi2 

executará o ciclo de inicialização (os LEDs piscarão em sequência) 

e depois começará a carregar.

3.  Para obter melhores resultados, deixe o Sat-Fi2 conectado ao 

carregador de 3 a 4 horas, pelo menos. O LED de energia ficará 

VERDE contínuo quando estiver totalmente carregado.

4. Remova o adaptador de energia CC de 12 V da porta de 

alimentação externa. Em seguida, insira novamente a tampa 

protetora sobre a porta de alimentação externa.

OBSERVAÇÃO: Se, durante a utilização do Sat-Fi2, o LED de energia 
começar a piscar na cor VERMELHA, será necessário recarregar a bateria.

PORTA DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

O PRODUTO REQUER ATIVAÇÃO
Para começar a utilizar o seu Globalstar Sat-Fi2, certifique-se de ter 

uma assinatura ativa. Caso você não tenha uma assinatura ativa ou tiver 

problemas com seu dispositivo, acesse Globalstar.com/SuporteSat-Fi2  

para obter assistência.

http://Globalstar.com/SuporteSat-Fi2
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PASSO 2 – INSTALAR O APLICATIVO DO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR

1. Utilizando uma conexão com a Internet, acesse Globalstar.com/SuporteSat-Fi2 e faça o download e 

a instalação do aplicativo Sat-Fi2 para computador.  

PASSO 3 – LIGAR O SAT-FI2 E ABRIR O APLICATIVO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR 

1. Ligue o Sat-Fi2.

2. Navegue até a lista de redes Wi-Fi disponíveis no seu 

computador.

3. Selecione o Wi-Fi do Sat-Fi2 – O nome padrão do Wi-Fi é 

satfi2_<xxxxxx> (onde xxxxxx são os últimos 6 dígitos do ICCID).

4. Insira a senha padrão do Sat-Fi2: satfi1234.

5. Selecione  CONECTAR/INGRESSAR.

6. Abra o aplicativo Sat-Fi2 para computador selecionando         .Sat-Fi2

http://Globalstar.com/SuporteSat-Fi2
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PASSO 4 – CONFIGURAÇÃO E CONFIGURAÇÃO AVANÇADA DO APLICATIVO SAT-FI2 PARA 
COMPUTADOR

VISÃO GERAL DA CONFIGURAÇÃO AVANÇADA E INÍCIO RÁPIDO 

Há dois tipos de contas de usuário associadas ao Sat-Fi2: 

• Configuração avançada –  Para usuários que querem configurar contas de e-mail e de rede social:

 ○ E-mail – Acessar uma conta pessoal de e-mail

 ○ Rede social – Publicar no Twitter

 ○ Clima – Visualizar condições meteorológicas

 ○ Privilégios administrativos – Alterar a senha do Wi-Fi do Sat-Fi2

 ○ Excluir mensagens da fila

• Início rápido – Não é necessário nome de usuário ou senha para utilizar: 

 ○ E-mail – Acessar uma conta pessoal de e-mail

 ○ Rede social – Publicar no Twitter

 ○ Clima – Visualizar condições meteorológicas

Configuração avançada do aplicativo Sat-Fi2 para computador 
1. Certifique-se de que você possui uma conexão com a Internet via Wi-Fi.

2. Abra o aplicativo Sat-Fi2 para computador.

3. Uma tela de boas-vindas do Globalstar Sat-Fi2 será exibida. 

4. Selecione VAMOS COMEÇAR.

5. A tela de Início rápido/Configuração avançada será exibida. 

6. Selecione CONFIGURAÇÃO AVANÇADA.

7. A tela Configuração Avançada será exibida. Realize uma das seguintes ações:

• Selecione CONFIGURAR E-MAIL (instruções opcionais localizadas na página 18).

• Selecione CONFIGURAR TWITTER (instruções opcionais localizadas na página 30).

• Selecione PRÓXIMO para ignorar a configuração de e-mail e/ou Twitter.

8. Uma tela diferente de Configuração Avançada será exibida. Selecione CONFIGURAÇÕES DO WI-FI.

9. Ligue o Sat-Fi2.

10. A tela Redes Wi-Fi será exibida. Selecione o Wi-Fi do Sat-Fi2. 
O nome padrão do Wi-Fi é satfi2_<xxxxxx> (onde xxxxxx são os últimos 6 dígitos do ICCID). 

11. No campo Senha do SSID, insira a senha padrão do Sat-Fi2: satfi1234.

12. Selecione CONECTAR.

13. Na tela Início Rápido, selecione ESTOU CONECTADO.
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14. A tela Criação de conta do aplicativo Sat-Fi2 para computador será 

exibida. Preencha o seguinte formulário:

• No campo Nome de usuário, insira o nome de usuário com o 

qual você deseja efetuar o login no Sat Fi2.

• No campo Nome, insira seu nome.

• No campo Sobrenome, insira seu sobrenome.

• No campo Senha, insira a senha que você deseja usar para 

efetuar o login no Sat-Fi2.

• No campo Confirmar senha, insira novamente a senha acima.

• Ao concluir, selecione CRIAR CONTA.

15. A tela principal do aplicativo Sat-Fi2 para computador será exibida – a 

configuração avançada está concluída.

Início Rápido do aplicativo Sat-Fi2 para computador 

O Início Rápido permite o acesso imediato como usuário convidado aos  

principais recursos do aplicativo Sat-Fi2 para computador. Siga os 

passos abaixo para criar o acesso para contas de convidados:

1. Abra o aplicativo Sat-Fi2 para computador.

2. Uma tela de boas-vindas do Globalstar Sat-Fi2 será exibida. 

Selecione VAMOS COMEÇAR.

3. A tela de Início rápido/Configuração avançada será exibida. 

Selecione INÍCIO RÁPIDO.

4. A tela Início Rápido será exibida. Selecione 

CONFIGURAÇÕES DO WI-FI. A tela Redes Wi-Fi será 

exibida. Selecione o Wi-Fi do Sat-Fi2. 

O nome padrão do Wi-Fi é satfi2_<xxxxxx> (onde xxxxxx 

são os últimos 6 dígitos do ICCID).

5. No campo Senha do SSID, insira a senha padrão do Sat-Fi2: 

satfi1234.

6. Selecione CONECTAR.

7. Na tela Início Rápido, selecione ESTOU CONECTADO.

8. A tela principal do aplicativo Sat-Fi2 para computador será exibida – o início rápido está concluído.
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PASSO 5 – COMO FAZER DE UM USUÁRIO UM ADMINISTRADOR

Para atualizar o firmware do seu Sat-Fi2, é necessário conceder privilégios de administrador a um usuário.

Siga os passos abaixo para fazer de um usuário do Sat-Fi2  

um administrador:

1. Abra um navegador da Web.

2. Na barra de endereços, insira:  

http://192.168.1.1 ou http://192.168.0.1.

3. A tela 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, insira a senha. 

(O padrão é admin)

• Selecione o botão Login.

4. A tela do painel do administrador do Sat-Fi2  

será exibida.

5. Selecione Usuários.

6. A lista de usuários será exibida. Em seguida, 

selecione o ícone de lápis ao lado do usuário que 

você gostaria de tornar um administrador.

7. As informações da conta serão exibidas. Selecione 

Usuário Admin.

8. Selecione Salvar.

9. Você pode verificar se um usuário foi modificado  

para administrador ao visualizar a marca de seleção  

ao lado do nome de usuário.

http://192.168.1.1
http://192.168.0.1
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PASSO 6 – TESTAR A CONFIGURAÇÃO E A CONEXÃO DO SAT-FI2

O Sat-Fi2 NÃO funcionará em ambientes internos. Para funcionar corretamente, o Sat-Fi2 deve estar a céu aberto 

com uma visão desobstruída de 360° do céu (sem edifícios, árvores, etc.).

A antena colocalizada do Sat-Fi2 deve estar totalmente estendida na posição vertical, com o botão Ligar apontado 

para o céu.

MENOS DE 360° DE VISÃO CLARA DO CÉU

Semiobstruído – quintal a céu aberto com casas de dois 

andares e árvores reduzirá a conexão e o desempenho das 

chamadas.

Obstruído – bosques, grandes edifícios e montanhas reduzirão 

consideravelmente a conexão e o desempenho das chamadas.

 

INTERFERÊNCIA DE LTE E WI-FI
A interferência de LTE e Wi-Fi pode prejudicar o desempenho 

do Sat-Fi2, afetando a força do sinal do satélite.  

 

ALCANCE DO WI-FI DO SAT-FI2
Alcance do Wi-Fi: Até 15,25 metros/50 pés

VISÃO RESTRITA 
DO CÉU

PODE NÃO FUNCIONAR ADEQUADAMENTE

VISÃO CLARA DO CÉU

CORRETO
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ESTABELECENDO UMA CONEXÃO VIA SATÉLITE  

SEQUÊNCIA DE INICIALIZAÇÃO
 

A sequência de inicialização do Sat-Fi2 (ligar o Sat-Fi2, inicializar e poder realizar uma chamada de dados) pode 

levar, em média, 5 minutos. 

1. Ligue o Sat-Fi2 pressionando o botão Ligar.

2. O processador/sistema operacional do Sat-Fi2 será iniciado (todos os LEDs piscarão na cor VERDE na 

direção de avanço/reverso).

3. O modem por satélite será inicializado. Quando a inicialização estiver concluída, o LED de energia ficará 

VERDE e o LED do satélite piscará na cor VERMELHA.

4. O Wi-Fi do Sat-Fi2 será inicializado e o usuário poderá se conectar à rede Wi-Fi do Sat-Fi2.

5. O Sat-Fi2 se conectará a um satélite/gateway (o LED de energia ficará VERDE e o LED do satélite piscará 

na cor VERDE).

EXIBIÇÃO DA BARRA DE STATUS

Para poder realizar uma chamada de voz ou dados, os seguintes ícones devem ser exibidos na barra de status do 

aplicativo Sat-Fi2 para computador:

  Ícone do gateway

  Intensidade do sinal de satélite
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VISÃO GERAL DO SAT-FI2

VISÃO RÁPIDA DO SAT-FI2

• Antena colocalizada – deve estar totalmente estendida e apontada diretamente para o céu para um 

desempenho ideal

• LED de energia – exibe o status de energia

• LED do satélite – exibe o status da conectividade do satélite

• S.O.S. LED – exibe o status de S.O.S.

• Porta de alimentação/dados USB

 ○ Remova a tampa para acessar a porta de alimentação/dados USB

 ○ Use a porta para carregar a bateria e conectar o adaptador de energia CA

• Porta de alimentação externa – use com o carregador de 12 V (disponível em breve)

• Botão Ligar

 ○ Ligar – pressione e segure por 1 segundo

 ○ Desligar – pressione e segure por 3 segundos

• Botão S.O.S

 ○ Iniciar S.O.S. com o GEOS – pressione e segure o botão S.O.S. até o LED de S.O.S. piscar na cor VERDE

 ○ Cancelar S.O.S. com o GEOS – pressione e segure o botão S.O.S. até o LED de S.O.S. 

piscar na cor VERMELHA 
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LEDS DO SAT-FI2

FUNCIONAMENTO/STATUS

Definições dos padrões de LED

• Pisca normalmente: pisca em ritmo lento

• Pisca rapidamente: pisca em ritmo rápido

• Pisca duas vezes: pisca duas vezes e apaga

• Avanço e reverso: O padrão de inicialização do LED é acender na cor verde do LED de energia ao de S.O.S., em 
seguida, todos os três piscam na cor verde

• Sempre LIGADO: permanece LIGADO continuamente

• Modo de alimentação esmaecendo: O LED esmaece lentamente/desliga e liga novamente/fica forte em ritmo 
lento

STATUS DO LED LED DE ENERGIA LED DE SATÉLITE LED DO S.O.S.

LIGANDO Todos os LEDs na cor verde piscam na direção de avanço/reverso até que o Sat-Fi2 ligue

DESLIGANDO Laranja pisca rapidamente Laranja pisca rapidamente Laranja pisca rapidamente

BOTÃO LIGAR
Pressione o botão Ligar para ligar o Sat-Fi2. 

Os LEDs acenderão, avisando que o dispositivo 
está ligado.

Pressione e segure o botão Ligar até que todos 
os LEDs comecem a piscar na cor laranja. Em 

seguida, o dispositivo desligará.

BOTÃO S.O.S.
Pressione e segure o botão S.O.S. até o LED 
S.O.S. ficar verde para iniciar um S.O.S. com 

GEOS IERCC.

Enquanto o S.O.S. estiver ativo, pressione e 
segure o botão S.O.S. até o LED de S.O.S. ficar 

vermelho para cancelar o S.O.S. com GEOS 
IERCC.

PORTA DE DADOS USB Conecte o cabo de dados USB para conectar o Sat-Fi2 a um computador.

LIGADO Verde pisca normalmente N/A N/A

DESLIGADO LED apagado LED apagado LED apagado

BATERIA CHEIA Verde contínuo N/A N/A

BATERIA CARREGANDO Verde pisca duas vezes N/A N/A

BATERIA DESCARREGANDO Verde pisca lentamente N/A N/A

BATERIA < 25% Vermelho pisca rapidamente N/A N/A

CONECTADO AO SATÉLITE N/A Verde pisca lentamente N/A

NÃO CONECTADO  

AO SATÉLITE
N/A Vermelho pisca normalmente N/A

MODO DE CONEXÃO DE S.O.S. N/A N/A Verde contínuo

MODO ESTABELECIDO DE S.O.S. N/A N/A Verde pisca normalmente

CANCELAR MODO S.O.S. N/A N/A Vermelho pisca normalmente

MODO DE HIBERNAÇÃO
Verde + Laranja (brilha/

esmaece/desliga)
LED apagado LED apagado
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EXPECTATIVAS DE ENERGIA DO SAT-FI2

DURAÇÃO DA BATERIA

• Tempo de conversação contínua: 2 horas

• Em espera: 6 horas

CARREGANDO O SAT-FI2

O tempo mínimo de carregamento do Sat-Fi2 usando o carregador de parede CA de 12 V é de 3 a 4 horas.

• Usando o carregador de energia: de 3 a 4 horas (recomendado)

• Usando o cabo micro USB: 8 horas 

 ○ Use apenas o carregador de parede USB de 5 V fornecido.

 ○ NÃO conecte diretamente a uma porta USB do computador – isso não carregará o Sat-Fi2.

 ○ Sat-Fi2 deve ser desligado para atingir o tempo de carga de 8 horas.

• Instruções de carregamento:

 ○ Remova a tampa da porta de alimentação e conecte o carregador de parede de 12 VCA à porta de 
alimentação do Sat-Fi2.

 ○ Carregue durante 3 a 4 horas até o LED de energia ficar na cor verde estável.

 ○ Desconecte o carregador de parede de 12 VAC e reconecte a tampa da porta de alimentação.

ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA

• Manter o carregador de parede de 12 VCA ligado ao Sat-Fi2 permitirá alimentação e funcionamento contínuos 

(chamadas/mensagens texto/e-mail/Sat-Browse) sem esgotar a bateria.

MODO DE HIBERNAÇÃO
• O modo de hibernação estende o tempo de espera do Sat-Fi2 de 6 horas para 28 horas.

• Benefício da hibernação – prolonga a duração da bateria se você esquecer de desligar o Sat-Fi2

• No modo de hibernação o Sat-Fi2:

 ○ Não é possível realizar chamadas/enviar mensagens de texto/enviar e-mails

 ○ Não recebe chamadas/mensagens de texto/e-mails

 ○ Não pode ser desligado

• O temporizador do modo de hibernação é iniciado depois de não haver interação com o aplicativo Sat-Fi2 para 
computador por 15 minutos.

• A interação do aplicativo Sat-Fi2 para computador é necessária para que o Sat-Fi2 saia do modo de hibernação.

• O Sat-Fi2 levará de 3 a 4 minutos para sair do modo de hibernação e estabelecer uma conexão via satélite.

• A hibernação é uma configuração opcional realizada no console da Web.
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FAZENDO LOGIN NO APLICATIVO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR

LOGIN DA CONFIGURAÇÃO AVANÇADA

Siga os passos abaixo para fazer login no aplicativo Sat-Fi2 

para computador:

1. Abra o aplicativo Sat-Fi2 para computador.

2. Conecte o computador ao Wi-Fi do Sat-Fi2. 

O nome padrão do Wi-Fi é satfi2_<xxxxxx> (onde xxxxxx são os 

últimos 6 dígitos do ICCID). 

3. Insira a senha padrão do Sat-Fi2: satfi1234.

4. Uma tela de login do Globalstar Sat-Fi2 será exibida.  

Siga os passos abaixo:

• No campo Nome de usuário, insira o nome de usuário  

do Sat-Fi2.

• No campo Senha, insira a senha do Sat-Fi2.

• Selecione LOGIN.

5. A tela inicial do aplicativo Sat-Fi2 para computador será exibida.

LOGIN DO INÍCIO RÁPIDO

Siga os passos abaixo para fazer login no aplicativo Sat-Fi2 para computador através do Início rápido:

1. Abra o aplicativo Sat-Fi2 para computador.

2. A tela Login do aplicativo Sat-Fi2 para computador será exibida. Selecione Iniciar assistente de 
configuração.

3. Uma tela de boas-vindas do Globalstar Sat-Fi2 será exibida. Selecione VAMOS COMEÇAR.

4. A tela de Início rápido/Configuração avançada será exibida. Selecione INÍCIO RÁPIDO.

5. A tela inicial do aplicativo Sat-Fi2 para computador será exibida.

APLICATIVO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR
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TELA INICIAL DO APLICATIVO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR

Painel de navegação

INÍCIO – exibe a tela inicial do Sat-Fi2 para computador

FILA – veja a lista de mensagens na fila que estão aguardando para serem enviadas

E-MAIL – envie e receba e-mails de contas de e-mail pessoais ou corporativas

SOCIAL – compartilhe fotos e publique atualizações em contas de rede social vinculadas

CLIMA – veja as condições meteorológicas locais em qualquer lugar do mundo 

WEB – navegue na Internet usando o Sat-Browse

S.O.S. – Inicie um S.O.S. com comunicação direta de duas vias com o Centro de coordenação de 

resposta a emergências do GEOS

NOTIFICAÇÕES – exibe uma lista de notificações do Sat-Fi2 (mensagem, tipo data, hora, etc.)

CONFIGURAÇÕES –  gerencie e defina as configurações de Sat-Fi2 (e-mail, clima, idioma, etc.)
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FAZENDO LOGOUT DO APLICATIVO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR

OBSERVAÇÃO: Ao fazer logout do aplicativo Sat-Fi2 para computador, não será possível receber e-mails até que 
você efetue o login novamente no aplicativo Sat-Fi2 para computador.

Siga os passos abaixo para fazer logout do aplicativo Sat-Fi2 para computador:

1. Na parte inferior do painel de navegação, selecione FAZER LOGOUT.

2. A tela de login do Sat-Fi2 para computador será exibida – o logout está concluído.

FECHANDO O APLICATIVO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR 

OBSERVAÇÃO: Se o aplicativo Sat-Fi2 para computador for fechado, não será possível receber e-mails até que 
você faça login novamente no aplicativo Sat-Fi2 para computador.

Siga os passos abaixo para fechar o aplicativo Sat-Fi2 para computador:

1. No canto superior de qualquer tela do Sat-Fi2 para computador, selecione .

2. O aplicativo Sat-Fi2 para computador será fechado.
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O Sat-Fi2 permite o uso da maioria das contas de e-mail pessoais e empresariais, incluindo:

• Gmail

• Yahoo

• Exchange

• iCloud

• Outlook

• Hotmail

• AOL

• Outras contas IMAP e IMAPS

OBSERVAÇÃO: Alguns provedores de e-mail exigem uma senha específica do aplicativo e/ou a verificação 
em duas etapas para a configuração do e-mail. O acesso ao Wi-Fi é necessário para obter a senha específica 
do aplicativo. Para obter mais informações sobre como criar uma senha específica do aplicativo e sobre 
a verificação em duas etapas, visite a página de suporte do seu provedor de e-mail ou siga as instruções 
fornecidas durante a configuração do e-mail.

E-MAIL

PAINEL PASTA PAINEL MENSAGEM PAINEL CORPO DA MENSAGEM
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CONFIGURAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL

OBSERVAÇÃO: Ao configurar contas de e-mail, use uma conexão com a Internet. Não use a rede de satélite do 
Sat-Fi2 para configurar contas de e-mail.  

CONTAS DE E-MAIL – GMAIL, YAHOO, ICLOUD, OUTLOOK, HOTMAIL E AOL

Siga os passos abaixo para configurar um e-mail pessoal utilizando o aplicativo Sat-Fi2 para computador:

1. No painel de navegação, selecione E-MAIL.

2. O painel Pasta será exibido. Selecione  para adicionar uma 

nova conta. 

3. A janela Adicionar conta de e-mail será exibida. Siga os passos 

abaixo:

• Clique no menu suspenso Tipo de conta e selecione um dos 

seguintes tipos de conta de e-mail:

 ○ Gmail

 ○ Outlook.com/Office 365

 ○ Hotmail

 ○ Yahoo.com

 ○ AOL

 ○ iCloud

• No campo E-mail, insira o endereço de e-mail da sua conta de e-mail.

• No campo Senha, insira a senha da sua conta de e-mail.

• Selecione VERIFICAR.

4. Pode ser necessário realizar a autenticação de dois fatores. Selecione instruções de autenticação de dois 

fatores para visualizar instruções sobre como aplicá-la.

• No campo Senha, insira a senha específica do aplicativo em vez da senha da sua conta de e-mail.

• Selecione VERIFICAR.

5. O botão ADICIONAR CONTA mudará de cinza para azul. Selecione ADICIONAR CONTA.

6. A conta de e-mail selecionada será configurada e exibida. Selecione o botão SINCRONIZAR PASTAS.

7. Selecione CAIXA DE ENTRADA e selecione .

8. Selecione Somente novos e-mails.

9.  Seu e-mail será exibido na tela.

https://www.globalstar.com/en-us/support/knowledge-base/sat-fi2?utm_source=QSG-Satfi2-Support&utm_medium=Print&utm_campaign=Product_Guide
https://www.globalstar.com/en-us/support/knowledge-base/sat-fi2?utm_source=QSG-Satfi2-Support&utm_medium=Print&utm_campaign=Product_Guide
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CONTAS DE E-MAIL – EXCHANGE

Siga os passos abaixo para configurar um e-mail pessoal utilizando o aplicativo Sat-Fi2 para computador:

1. No painel de navegação, selecione E-MAIL.

2. O painel Pasta será exibido. Selecione  para adicionar uma 

nova conta. 

3. A janela Adicionar conta de e-mail será exibida. Siga os passos 

abaixo:

• Clique no menu suspenso Tipo de conta e selecione 

Exchange.

• No campo E-mail, insira o endereço de e-mail da sua conta 

de e-mail.

• No campo Senha, insira a senha da sua conta de e-mail.

• No campo Nome da conta do Exchange, insira o Nome da 

conta do Exchange.

• No campo Domínio do Exchange, insira o domínio do 

Exchange.

• No campo Servidor do Exchange (opcional), insira o nome do 

servidor do Exchange.

• Selecione VERIFICAR.

4. O botão ADICIONAR CONTA mudará de cinza para azul. Selecione 

ADICIONAR CONTA.

5. A conta de e-mail selecionada será configurada e exibida. Selecione o botão SINCRONIZAR PASTAS.

6. Selecione a CAIXA DE ENTRADA e selecione .

7. Selecione Somente novos e-mails.

8. Seu e-mail será exibido na tela.
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CONTAS DE E-MAIL – POP3, IMAP/SMTP E IMAPS

Siga os passos abaixo para configurar um e-mail pessoal utilizando o aplicativo Sat-Fi2 para computador:

1. No painel de navegação, selecione E-MAIL.

2. O painel Pasta será exibido. Selecione  para adicionar uma 

nova conta. 

3. A janela Adicionar conta de e-mail será exibida. Siga os passos 

abaixo:

• Clique no menu suspenso Tipo de conta e selecione um dos 

seguintes tipos de conta de e-mail:

 ○ IMAP/SMTP

 ○ IMAPS

• No campo E-mail, insira o endereço de e-mail da sua conta 

de e-mail.

• No campo Senha, insira a senha da sua conta de e-mail.

• No campo Servidor de e-mail, insira o nome do servidor de 

e-mail.

• No campo Porta de e-mail, insira o número da porta de 

e-mail.

• No campo Servidor SMTP, insira o nome do servidor SMTP.

• No campo Porta SMTP, insira o número da porta SMTP.

• Selecione VERIFICAR.

4. O botão ADICIONAR CONTA mudará de cinza para azul. 

Selecione ADICIONAR CONTA.

5. A conta de e-mail selecionada será configurada e exibida. Selecione o botão SINCRONIZAR PASTAS.

6. Selecione CAIXA DE ENTRADA e selecione .

7. Selecione Somente novos e-mails.

8. Seu e-mail será exibido na tela.
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BUSCA/SINCRONIZAÇÃO DE E-MAIL

Siga os passos abaixo para buscar/sincronizar e-mails adicionais:

Selecione CAIXA DE ENTRADA e, na barra de ferramentas, selecione .

1. Um menu suspenso será exibido. Selecione uma das seguintes opções:

• Somente novos e-mails – essa opção carregará apenas novos cabeçalhos de e-mail que apareceram 

na sua caixa de entrada desde a última busca/sincronização.

• Todos os e-mails – essa opção fará o download de todos os cabeçalhos de e-mail na sua caixa de 

entrada. 

 

DICA: A Globalstar recomenda selecionar apenas a opção “Somente novos e-mails” para impedir 
que o Sat-Fi2 faça o download de centenas de e-mails da sua caixa de entrada.

VISUALIZAÇÃO DE E-MAILS

Siga os passos abaixo para visualizar um e-mail:

1. No painel Mensagem, selecione o e-mail a 

ser exibido.

2. As seguintes informações serão exibidas no 

painel Corpo da mensagem:

• Assunto do e-mail

• De

• Para

3. Para visualizar o corpo da mensagem, 

selecione  e o download da mensagem 

será realizado e ela estará pronta para ser 

visualizada.

4. O corpo da mensagem será exibido no 

painel Corpo da mensagem. 

OBSERVAÇÃO: Se o e-mail contiver anexos, o download deles pode ser feito individualmente ou em 
conjunto, selecionando o ícone de clipes de papel. Não será exibido o tamanho dos anexos, a menos 
que seja feito o download do e-mail.
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ELABORAR E ENVIAR E-MAIL

Siga os passos abaixo para elaborar e enviar e-mail:

1. No campo Para, insira um endereço de e-mail.

2. No campo Assunto, insira o assunto do e-mail.

3. No campo Mensagem, insira a mensagem do e-mail.

4. Para adicionar um anexo, selecione  e siga as instruções exibidas na tela.

5. Quando terminar de elaborar o e-mail, selecione .

6. O e-mail será enviado para a fila e uma notificação será exibida.

OBSERVAÇÃO: Se o Sat-Fi2 não tiver uma conexão com o satélite, a mensagem de e-mail será colocada na 
fila de mensagens e será enviada quando o Sat-Fi2 se reconectar ao satélite.
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Há duas formas de navegação na Web ao usar o Sat-Fi2: sem compressão e com compressão através do Sat-

Browse. 

O QUE É A NAVEGAÇÃO SEM COMPRESSÃO?

A navegação sem compressão é realizada simplesmente inserindo o endereço Web na barra de navegação.

OBSERVAÇÃO: essa opção fará o download de uma página web não otimizada, resultando em tempos de 
carregamento mais lentos, grande consumo de dados e possíveis custos excedentes.

O QUE É O SAT-BROWSE?

O Sat-Browse conta com um mecanismo de busca otimizado, desenvolvido pela Yippy. A plataforma da Yippy 

comprime sites, remove anúncios, banners e imagens, reduzindo consideravelmente o consumo de dados.

LIMITAÇÕES DO SAT-BROWSE

O Sat-Browse não foi projetado para:

• Sites bancários e seguros (https) que exigem senhas

•  Sites de compras (por exemplo, Amazon, Walmart etc.)

•  Serviços de streaming

INICIANDO O SAT-BROWSE

Siga os passos abaixo para iniciar o Sat-Browse:

1. No painel de navegação do Sat-Fi2, selecione WEB.

2. A tela da Web será exibida. Selecione Sat-Browse  (não use a caixa de pesquisa normal).

NAVEGAÇÃO NA WEB
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3. A tela do Sat-Browse será exibida. Insira uma pesquisa na caixa de pesquisa do Sat-Browse.

4. Os resultados da pesquisa serão exibidos.

5. Selecione os resultados laranja da pesquisa para visualizar a versão do Sat-Browse.

6. Selecionar [Versão padrão] fará o download de uma página da web não otimizada, resultando em tempos 

de carregamento mais lentos, grande consumo de dados e possíveis custos excedentes.
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COMPARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS DO SAT-BROWSE
Abaixo estão as comparações de utilização de dados entre o uso do Sat-Browse e a navegação normal/não 

otimizada na Web:

FOXNEWS.COM CNN.COM ESPN.GO.COM

SAT-BROWSE
NAVEGADORES 

NÃO 
OTIMIZADOS

SAT-BROWSE
NAVEGADORES 

NÃO 
OTIMIZADOS

SAT-BROWSE
NAVEGADORES 

NÃO 
OTIMIZADOS

UTILIZAÇÃO 
DE DADOS 0.0128 MB 1.9 MB 0.0049 MB 3.4 MB 0.0169 MB 2.2 MB

VISITAS DA 
PÁGINA  

NO PLANO  
DE 5 MB 

400 2.6 500 1.5 350 2.4

CUSTO 
EXCEDENTE  
($ 5,00 MB)

$0.06 $9.50 $0.02 $17.00 $0.08 $11.00



Página 23Manual do Usuário App Sat-Fi2

IMPORTANTE: O MODO S.O.S. DEVE SER USADO SOMENTE DURANTE EMERGÊNCIAS COM RISCO DE 
MORTE. ENVIAR MENSAGENS FALSAS DE S.O.S. PODE RESULTAR EM COBRANÇAS ADICIONAIS.

Ative o modo S.O.S. para iniciar uma comunicação e enviar alertas diretamente ao Centro internacional de 

coordenação de resposta a emergências (IERCC) do GEOS. O GEOS notificará as equipes de emergência 

apropriadas com base na localização GPS do seu Sat-Fi2 e na sua situação de emergência. As equipes podem 

ser autoridades policiais locais, guarda costeira ou equipes de busca e salvamento. Note que você pode ser 

responsabilizado por custos associados ao seu resgate.

Quando for iniciado um S.O.S., o Sat-Fi2 enviará continuamente sua posição do GPS ao GEOS a cada 5 minutos 

até que o S.O.S. seja cancelado ou o dispositivo seja desligado. Enquanto o S.O.S. estiver ativo, o Sat-Fi2 deverá 

continuar mantendo uma visão clara do céu.

INICIANDO UM S.O.S.

S.O.S PELO DISPOSITIVO

Siga os passos abaixo para iniciar um S.O.S. pelo dispositivo Sat-Fi2:

1. Certifique-se de que:

• O Sat-Fi2 está a céu aberto, com uma visão clara de 360° 

do céu, sem obstruções (edifícios, árvores, etc.).

• O Sat-Fi2 está ligado com a antena colocalizada 

totalmente estendida na posição vertical.

2. Abra a tampa protetora do S.O.S. do Sat-Fi2, pressione e segure 

o botão S.O.S. por 3 segundos até que o LED do S.O.S. pisque 

na cor VERDE. Enquanto o Sat-Fi2 estiver tentando estabelecer 

uma conexão com o GEOS, o LED do S.O.S. permanecerá 

contínuo na cor VERDE. Quando a conexão for estabelecida, o 

LED piscará duas vezes. 

OBSERVAÇÃO: Se o LED do satélite estiver piscando na cor 
VERMELHA,  mova o Sat-Fi2 para um local com uma melhor 
visualização do céu. Continue procurando um local melhor até 
que o LED do satélite comece a piscar na cor VERDE.

3. Quando a localização do GPS do Sat-Fi2 for determinada, o Sat-Fi2 enviará uma notificação de S.O.S. 

com a localização do GPS ao GEOS a cada 5 minutos, até que o S.O.S. seja cancelado ou o Sat-Fi2 seja 

desligado. 

OBSERVAÇÃO: O Sat-Fi2 permanecerá no modo S.O.S. até que seja cancelado pelo usuário.

S.O.S./GEOS
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GUIA PELO APLICATIVO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR

Siga os passos abaixo para iniciar um S.O.S. pelo aplicativo Sat-Fi2 para computador::

1. Na tela inicial do aplicativo Sat-Fi2 para computador, selecione S.O.S. 

2. Selecione ATIVAR MODO S.O.S.

3. A caixa de diálogo Confirmar S.O.S será exibida. Realize uma das seguintes ações:

• Selecione CONFIRMAR para enviar o S.O.S.

• Selecione CANCELAR para não enviar o S.O.S.

4. O modo S.O.S agora estará ativo. O painel de navegação ficará vermelho 

e o ícone S.O.S. será exibido. 

OBSERVAÇÃO: Enquanto o S.O.S. estiver ativo, o Sat-Fi2 deve permanecer a céu aberto, com visão 
360° e sem obstruções, para manter a conexão da rede.

5. O Sat-Fi2 permitirá, então, que você se comunique com o GEOS IERCC através do aplicativo Sat-Fi2  

para computador.
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COMUNICAÇÃO COM O GEOS USANDO O APLICATIVO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR

Siga os passos abaixo para se comunicar com o GEOS:

1. Após o S.O.S. ser iniciado, o aplicativo Sat-Fi2 para computador indicará que está em modo S.O.S.

2. Um número de chamado do GEOS será exibido junto com um campo Enviar mensagem ao GEOS.

3. Siga os passos abaixo para se comunicar com o GEOS:

• No campo Enviar mensagem ao GEOS, insira a mensagem a ser enviada ao GEOS.

• Selecione  para enviar a mensagem.

4. As mensagens serão exibidas da seguinte forma:

• As mensagens recebidas do GEOS serão destacadas em azul.

• As mensagens enviadas para o GEOS pelo Sat-Fi2 serão destacadas em laranja.
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CANCELANDO UM S.O.S.

IMPORTANTE: O SAT-FI2 PERMANECERÁ NO MODO S.O.S. ATÉ QUE SEJA CANCELADO PELO USUÁRIO. 
A NOTIFICAÇÃO S.O.S AO GEOS NÃO SERÁ CANCELADA SE O DISPOSITIVO FOR DESLIGADO OU SE O 
APLICATIVO DO SAT-FI2 FOR FECHADO.

S.O.S. PELO DISPOSITIVO

Siga os passos abaixo para cancelar um S.O.S. pelo dispositivo Sat-Fi2:

1. Certifique-se de que:

• O Sat-Fi2 está a céu aberto, com uma visão clara de 360° 

do céu, sem obstruções (edifícios, árvores, etc.).

• O Sat-Fi2 está ligado com a antena colocalizada totalmente 

estendida na posição vertical.

2. Abra a tampa protetora do S.O.S. do Sat-Fi2 e pressione e 

segure o botão S.O.S. até que os LEDs do S.O.S. pisquem na cor 

VERMELHA.

3. O Sat-Fi2 enviará uma mensagem de cancelamento ao GEOS 

notificando que o Sat-Fi2 entrou em modo de cancelamento do 

S.O.S.
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S.O.S PELO APLICATIVO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR

Siga os passos abaixo para cancelar um S.O.S. pelo aplicativo Sat-Fi2 para computador:

1. Certifique-se de que:

• O Sat-Fi2 está a céu aberto, com uma visão clara de 360° do céu, sem obstruções (edifícios, 

árvores, etc.).

• O Sat-Fi2 está ligado com a antena colocalizada totalmente estendida na posição vertical.

2. No aplicativo Sat-Fi2 para computador, selecione CANCELAR S.O.S.

3. Uma caixa de diálogo Confirmar cancelamento de S.O.S. será exibida. Selecione CONFIRMAR para 

cancelar o S.O.S.

4. O Sat-Fi2 enviará uma mensagem de cancelamento ao GEOS notificando que o Sat-Fi2 entrou em modo 

de cancelamento do S.O.S. 

 

OBSERVAÇÃO: A notificação do S.O.S ao GEOS não será cancelada se o dispositivo for desligado ou se 
o aplicativo do SatFi2 for fechado.
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TWITTER

CONFIGURANDO O APLICATIVO SAT-FI2 PARA COMPUTADOR PARA O TWITTER

OBSERVAÇÃO: A Globalstar recomenda configurar sua conta do Twitter utilizando uma conexão de Internet. 
Configurar o Twitter utilizando o Sat-Fi2 consumirá dados.

Siga os passos abaixo para conectar o aplicativo Sat-Fi2 para computador ao Twitter:

1. No painel de navegação do aplicativo Sat-Fi2 para computador, selecione SOCIAL.

2. A tela Social será exibida. Selecione  para adicionar uma conta do Twitter.

3. Uma tela será exibida para autorizar o acesso à sua conta do Twitter. Siga os passos abaixo:

• No campo Nome de usuário ou e-mail, insira seu nome de usuário do Twitter. 

• No campo Senha, insira sua senha do Twitter.

4. Selecione Fazer login.

5. A tela do Twitter será exibida no Sat-Fi2. A configuração do Twitter no Sat-Fi2 está concluída.

REDES SOCIAIS
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PUBLICAR NO TWITTER

Siga os passos abaixo para publicar no Twitter utilizando o aplicativo 

Sat-Fi2 para computador:

1. No painel de navegação do Sat-Fi2 para computador, 

selecione SOCIAL.

2. A tela Social será exibida. Selecione . 

3. Uma tela para redação será exibida. No campo Mensagem, 

insira um Tweet.

4. Para adicionar uma foto, selecione ADICIONAR UMA 
IMAGEM.

5. Será exibida uma caixa de diálogo “Carregar uma 

imagem”. Selecione Escolher arquivo e, em seguida, 

selecione a imagem a ser adicionada.

6. A imagem selecionada será exibida. Selecione SALVAR. 

OBSERVAÇÃO: No momento, não há suporte para 
carregar várias imagens. Elas devem ser carregadas 
uma a uma.

7. A tela Redigir será exibida. Selecione  para enviar o 

Tweet.
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TELA DO CLIMA ATUAL 

A tela Clima exibe as seguintes informações:

• Data/Hora Atual

• Localização atual do GPS do Sat-Fi2

• Condições meteorológicas atuais

• Temperatura atual

• Intensidade da precipitação

• Velocidade e direção do vento

• Distância da tempestade mais próxima

• Previsão do tempo para 8 dias

 ○ Data

 ○ Condição meteorológica

 ○ Temperatura alta/baixa

 ○ Possibilidade de precipitação

Mais detalhes

A seção Mais detalhes exibe as seguintes informações:

• Resumo do clima

• Horários do nascer e do pôr do sol

• Percentual de probabilidade de chuva do dia e o tipo

• Velocidade do vento

• Sensação térmica

• Distância de visibilidade

• Nível de ozônio

• Pressão atmosférica

• Percentual de nebulosidade

• Tipo de precipitação

• Temperatura do ponto de condensação

CLIMA
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ADICIONAR LOCALIZAÇÕES METEOROLÓGICAS
Ao acessar a tela Clima pela primeira vez, o aplicativo Sat-Fi2 para computador perguntará se você deseja obter a 

localização meteorológica atual.

Siga os passos abaixo para adicionar uma localização meteorológica adicional:

1. Na tela Clima, selecione .

2. Será exibida uma caixa de diálogo Adicionar localização meteorológica. Realize uma das seguintes ações:

• Insira a latitude e a longitude da localização meteorológica e selecione BUSCAR LAT./LONG.

• Insira um endereço ou a cidade da localização meteorológica e selecione PESQUISAR.

3. A caixa de diálogo Adicionar uma localização meteorológica exibirá a localização pesquisada. Selecione 

SALVAR.

4. A localização meteorológica salva será exibida no painel Seus locais.
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VISUALIZAR O CLIMA ATUAL 

Siga os passos abaixo para visualizar o clima para a localização atual:

1. Na tela Clima, selecione  para sincronizar o clima atual.

2. A tela Clima será atualizada com o clima mais atual
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TELA DE FILA 

A tela Fila exibe as mensagens que estão na fila do Sat-Fi2 aguardando para serem enviadas. Todas as mensagens 

na fila são priorizadas primeiro por tamanho e, em seguida, por horário de envio. A prioridade da mensagem na 

fila não pode ser editada, mas as mensagens individuais na fila podem ser excluídas pelo usuário que enviou as 

mensagens ou por um usuário Administrador.

A tela Fila exibe as seguintes informações:

• ID – exibe um número de ID exclusivo da mensagem

• TIPO – exibe o tipo de mensagem

 ○ E-mail

 ○ Twitter

 ○ Download de arquivo

• TEXTO – exibe uma notificação sobre a mensagem na fila

• TAMANHO – exibe o tamanho da mensagem

• USUÁRIO – exibe o nome do usuário do Sat-Fi2 que envia a mensagem

• REGISTRO DE DATA/HORA – exibe a data/hora colocada na fila

• AÇÕES – exibe  permitindo ao usuário excluir a mensagem na fila

EXCLUIR UMA MENSAGEM DA FILA
Siga os passos abaixo para excluir uma mensagem da fila:

1. Selecione na fila a mensagem a ser excluída.

2. Selecione .

3. A mensagem na fila será excluída.

FILA
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ADICIONAR DOWNLOADS DE ARQUIVO À FILA  

Siga os passos abaixo para adicionar mensagens à fila:

1. Na tela Fila, selecione . 

2. A tela Adicionar item à fila será exibida. Clique no menu 

suspenso Tipo de item e selecione Download de arquivo.

3. Selecione ADICIONAR.

4. A tela Download de arquivo será exibida. Selecione 

ADICIONAR.

5. No campo URL completa, insira a URL completa. 

Exemplo: https://www.globalstar.com/ Globalstar/media/ 

Globalstar/Downloads/ Products/Sat-Fi2/

6. No campo “Nome do arquivo a ser salvo”, insira o nome 

do arquivo do qual será feito o download. 

Exemplo: Globalstar_Sat_Fi2_User_ Guide_EN.pdf

7. Selecione FAZER DOWNLOAD.

8. A solicitação de download do arquivo será adicionada à fila. 

ADICIONAR MENSAGENS DE E-MAIL OU TWITTER À FILA 

Siga os passos abaixo para adicionar mensagens à fila:

1. Na tela Fila, selecione .

2. A tela Adicionar item à fila será exibida. Clique no menu 

suspenso Tipo de item e selecione Email ou Twitter.

3. Selecione ADICIONAR.

4. A janela redigir e-mail ou redigir mensagem do Twitter será 

exibida.

5. Escreva uma mensagem de e-mail ou do Twitter como faria em suas respectivas telas.

6. Quando terminar de escrever a mensagem de e-mail ou do Twitter, selecione .
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TELA DE NOTIFICAÇÕES

A tela Notificações exibe as seguintes informações:

• I.D. – exibe um número de ID exclusivo da mensagem

• TYPE – exibe o tipo e notificação

 ○ Fila

 ○ Twitter

 ○ Outros

• MENSAGEM – exibe a mensagem de notificação

• USUÁRIO – exibe o nome do usuário do Sat-Fi2 conectado ao receber a notificação

• REGISTRO DE DATA/HORA – exibe a data/hora colocada na fila

• ERROR – exibe o tipo de erro

NOTIFICAÇÕES
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A tela Configurações do cliente exibe informações e permite a configuração e o gerenciamento de configurações 

específicas.

CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

A seção Configurações do usuário exibe:

• Conectado como – exibe o usuário conectado no momento

• LOGOUT – selecionando este botão, o usuário faz o logout da conexão com o Sat-Fi2

• GLOBALSTAR – selecionar esse botão exibirá o site da Globalstar usando uma conexão com a Internet 

ou usando o Sat-Fi2

• FINDMESPOT – selecionar esse botão exibirá o site da SPOT usando uma conexão com a Internet ou o 

Sat-Fi2

• RELATAR BUGS – selecionar esse botão levará o usuário ao Console de Admin Para relatar logs, 

consulte Configuração do dispositivo – guia Status (página 48).

• Efetuar login automaticamente quando o aplicativo for reiniciado – ativa/desativa o recurso de efetuar 

login automaticamente no aplicativo Sat-Fi2 para computador

CONFIGURAÇÕES DO CLIENTE
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CONFIGURAÇÕES DE CONTA DE E-MAIL

A seção Configurações da conta de e-mail permite o gerenciamento das configurações de e-mail.

• E-mail – exclui a conta de e-mail do Sat-Fi2

• Excluir e-mail do servidor – ativa/desativa a possibilidade de excluir e-mails diretamente do servidor de 

e-mail

• Número de mensagens a serem buscadas – seleciona o número máximo de e-mails que o Sat-Fi2 

tentará buscar por vez

• Mensagens de e-mail somente com texto – ativa/desativa como as mensagens serão exibidas, se apenas 

em formato de texto ou HTML

• Data de início da busca por e-mail – selecione a data em que você deseja que o Sat-Fi2 comece a 

buscar e-mails automaticamente

• Fazer o download automático de novas mensagens – ativa/desativa a possibilidade de fazer o download 

automático de novas mensagens quando o Sat-Fi2 tiver uma conexão via satélite

• Notificar quando novas mensagens estão disponíveis – ativa/desativa quando uma nova notificação de 

mensagem será exibida ao usar o Sat-Fi2

• Frequência de sincronização automática (horas) – seleciona o intervalo de horas em que o Sat-Fi2 

tentará realizar o download automático de novos e-mails
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CONFIGURAÇÕES DA CONTA SOCIAL

A seção Configurações da conta social exibe contas de redes sociais configuradas e permite removê-las do Sat-FI2.

Para remover uma conta de rede social, siga as etapas abaixo:

1. Na seção Configurações de contas sociais, selecione .

2. Uma caixa de diálogo Confirmar exclusão será exibida. Selecione CONFIRMAR para remover a conta de 

rede social.

3. A conta de rede social selecionada será removida do Sat Fi2.   

OBSERVAÇÃO: A conta de rede social removida não será excluída da plataforma de rede social real.

CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA

A seção Configurações de idioma permite que o usuário use e exiba o Sat-Fi2 nos seguintes idiomas:

• Inglês

• Inglês (Canadá)

• Francês (Canadá)

• Espanhol

• Italiano

• Português (Brasil)

• Português
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LOCALIZAÇÕES METEOROLÓGICAS

A seção Localização meteorológica permite ao usuário selecionar as seguintes opções de exibição da unidade 

meteorológica para o Sat-Fi2:

• Imperial (EUA)

• Métrico (SI, velocidade em m/s)

• Unidades CA (SI, velocidade em km/h)

• Unidades do Reino Unido (SI, velocidade em mph)  

EXCLUINDO UMA LOCALIZAÇÃO METEOROLÓGICA

Siga os passos abaixo para excluir uma localização meteorológica:

1. Na seção Localização meteorológica, selecione .

2. Uma caixa de diálogo Confirmar exclusão será exibida. Selecione CONFIRMAR para remover a 

localização meteorológica.

3. A localização meteorológica selecionada será removida do Sat-Fi2. 
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CONFIGURAÇÕES DA ÁREA DE TRABALHO

A seção Configurações da área de trabalho permite que o usuário altere o plano de fundo/imagem da tela da área 

de trabalho do Sat-Fi2.

• MODIFICAR ÁREA DE TRABALHO –  esse botão abre a caixa de diálogo Selecionar opção de imagem de 

plano de fundo.

1. Selecione a imagem a ser substituída.

2. Selecione CONFIRMAR para substituir o papel de parede.
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CONFIGURAÇÕES DE FIRMWARE

A tela Configurações de firmware permite que o usuário faça o download do firmware do Sat-Fi2 com facilidade.

• VERIFICAR FIRMWARE – esse botão verificará se o firmware do Sat-Fi2 está atualizado.

• FAZER DOWNLOAD DO FIRMWARE – selecionar esse botão abre a página de suporte do Globalstar Sat-

Fi2, permitindo o download do firmware mais recente do Sat-Fi2. O download do firmware do Sat-Fi2 só 

pode ser realizado quando conectado à banda larga.

• APLICAR FIRMWARE – selecionar esse botão exibe uma caixa de diálogo Aplicar firmware.

 ○ Selecione OK para abrir o Console da Web e aplicar o download do firmware (consulte a página 51 

para obter mais instruções sobre a atualização de firmware).
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CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

A seção Configurações do sistema exibe:

• APAGAR CACHE – selecionar esse botão 

apagará todos os usuários e dados de 

usuário do Sat-Fi2 

OBSERVAÇÃO: Essa ação não pode ser 
desfeita.

• LICENÇAS – esse botão exibe as 

licenças de código aberto usadas no 

desenvolvimento do aplicativo Sat-Fi2 para 

computador

• Definir local de salvamento de  
arquivo – permite ao usuário selecionar 

um local de arquivo específico, onde 

o Sat-Fi2 salvará automaticamente o 

download de todos os arquivos

• Desativar notificações – ativa/desativa as 

mensagens de notificação do Sat-Fi2 (ou 

seja, e-mail, redes sociais)

• Versão do aplicativo – exibe o número da versão atual do aplicativo do Sat-Fi2

• Log de dados de diagnóstico – selecione esta caixa de seleção para salvar automaticamente o log de todos 

os dados de diagnóstico usados pelo Relacionamento com o Cliente para ajudar a diagnosticar problemas 

com o Sat-Fi2

• Versão do firmware – exibe a versão atual do firmware do dispositivo Sat-Fi2

• Versão da API – exibe o número da versão atual da API do Sat-Fi2

• Endereço IP do dispositivo –  exibe o endereço IP do Sat-Fi2 e permite que o usuário altere esse  

endereço IP

• DEFINIR IP – esse botão altera permanentemente o endereço IP do Sat-Fi2 para o novo endereço IP do 

dispositivo exibido no campo Endereço IP do dispositivo
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VISUALIZANDO AS CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO

A tela Configurações do dispositivo pode ser acessada apenas enquanto ele estiver conectado como administrador 

do Sat-Fi2. Siga os passos abaixo para visualizar a tela Configurações do dispositivo:

1. No painel de navegação, selecione CONFIGURAÇÕES.

2. A tela Configurações do cliente será exibida. Na seção Configurações de firmware, selecione  

APLICAR FIRMWARE.

3. A tela Console do administrador será exibida.

CONSOLE DE ADMIN

  Selecione para exibir a tela Usuários

    Selecione para exibir a tela Configuração de Wi-Fi

     Selecione para exibir a tela Firewall

    Selecione para exibir a tela Informações do dispositivo

CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO
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USUÁRIOS

• A seção Usuário identifica todos os nomes 

de usuário que foram criados no Sat-Fi2, 

incluindo contas de Admin e de Convidados.

• Nesse menu, as permissões de convidado 

podem ser alteradas para impedir o acesso 

a serviços de voz, SMS, navegação na Web, 

e-mail, redes sociais e clima.

• Os usuários convidados também podem 

se tornar administradores. Para editar um 

usuário, selecione o ícone de lápis.

 ○ Para alterar o nome ou sobrenome de 

um convidado, insira um novo nome e 

selecione Salvar.

 ○ Para alterar a senha de um convidado, 

selecione a opção Alterar senha, insira 

uma nova senha no campo de Senha  e 

confirme-a. Selecione Salvar e a senha 

será alterada.

CONFIGURAÇÃO DO WI-FI

CONFIGURAÇÃO DO WI-FI – GUIA  

CONFIGURAÇÕES

• A guia Configurações identifica o nome e a 

senha da rede Wi-Fi.

• Nessa guia, o usuário pode alterar o nome e a 

senha da rede Wi-Fi.
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CONFIGURAÇÃO DO WI-FI – GUIA  

CLIENTES

• Os usuários podem visualizar todos os 

dispositivos conectados e seus endereços IP.

• Caso não haja usuários conectados ao Sat-Fi2, 

seus nomes de usuário não serão exibidos.

FIREWALL

FIREWALL – GUIA DOMÍNIOS

• Os usuários podem permitir que o acesso 

a domínios específicos seja liberado pelos 

firewalls, se desejado.
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FIREWALL – GUIA IP

• Os usuários podem permitir que o acesso a 

endereços IP específicos seja liberado pelos 

firewalls, se desejado.

FIREWALL – GUIA PORTAS

• Os usuários podem permitir que o acesso a 

portas específicas seja liberado pelos firewalls, 

se desejado.
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FIREWALL – GUIA APLICATIVOS

• Os usuários podem conceder acesso a 

aplicativos de terceiros, como o WhatsApp.
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CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO

STATUS

A tela Informações do dispositivo exibe as seguintes 

informações:

• Sinal – exibe a porcentagem atual de 

intensidade do sinal de satélite

• Último ajuste do GPS – exibe a data/hora do 

último ajuste do GPS

• Latitude – exibe a latitude mais recente do 

ajuste do GPS atual

• Longitude – exibe a longitude mais recente do 

ajuste do GPS atual

• Status da conexão por voz – exibe o status 

atual da conexão por voz

• Chamada via satélite em andamento –  

exibe se uma chamada via satélite está em 

andamento

• Status da conexão de dados – exibe o status atual da conexão de dados

• Usuários – exibe o número atual de usuários registrados com o Sat-Fi2

• Usuários Conectados – exibe o número de usuários conectados atualmente ao Sat-Fi2

• Status da fila – exibe o número de itens na fila

• Bateria – exibe a porcentagem atual de potência da bateria

• Copyright – exibe informações de direitos autorais do Sat-Fi2

• Suporte ao Cliente – exibe o número de telefone do Sat-Fi2 para entrar em contato com o Relacionamento 

com o Cliente

• MDN – exibe o número do dispositivo móvel do Sat-Fi2 (número de telefone do Sat-Fi2)

• ICCID – exibe o número ICCID do Sat-Fi2

• Número de série – exibe o número de série do Sat-Fi2

• Versão do firmware – exibe a versão atual do firmware carregada no Sat-Fi2

• Botão Download de logs – esse botão é usado para fazer o download de logs e solucionar problemas com 

o Sat-Fi.
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CONFIGURAÇÃO

Para realizar as seguintes alterações, o usuário deve estar conectado como administrador.

USB

• Os usuários podem ativar ou desativar a conexão USB de seu Sat-Fi2.

• Quando o USB está ativado e conectado a um computador, o Sat-Fi2 pode se tornar a conexão principal 

com a Internet do computador.

• Selecione Salvar para salvar a configuração.
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Hibernação

• Durante a hibernação, o Sat-Fi2 desligará o modem via satélite para prolongar a duração da bateria.

 ○ Isso ocorrerá quando não houver usuários conectados ou quando os aplicativos dos usuários 
estiverem em segundo plano.

 ○ O Sat-Fi2 nunca hibernará durante um evento de S.O.S.

 ○ O Sat-Fi2 sairá da hibernação quando um usuário se conectar ou quando o S.O.S. for ativado.

• O modo de hibernação é indicado por um padrão de LED nas cores verde  laranja  verde no LED de 

energia.

• Nesta seção, as seguintes opções podem ser ativadas ou desativadas:

 ○ Hibernar

 ○ Hibernar com clientes em segundo plano

 ○ Hibernar com itens em fila

 ○ Temporizador de hibernação – selecione 15, 30, 45 ou 60 minutos

 ○ Selecione Salvar para salvar a configuração

Energia

• Os usuários podem reinicializar ou desligar o Sat-Fi2 utilizando este menu.
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ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

As atualizações de firmware do Sat-Fi2 podem ser realizadas por meio do aplicativo Sat-Fi2 ou utilizando o console 

da Web do Sat-Fi2. As instruções abaixo explicam em detalhes o processo para atualizar o Sat-Fi2 utilizando o 

console da Web do Sat-Fi2.

1º passo – Faça download da atualização do firmware do Sat-Fi2

1. Antes de fazer download da atualização, exclua as versões anteriores de “update_satfi2_revm_

productionx_x_xx.zip” do Sat-Fi2 que estejam em sua pasta de downloads.

2. Em um computador com acesso Wi-Fi, abra um navegador e acesse 

https://www.globalstar.com/products/voice-and-data/sat-fi2.

3. Role a página até a seção Downloads e links e faça download da atualização de firmware mais 

recente do Sat-Fi2.

4. Salve a atualização em seu computador. Não tente executar o programa diretamente.

2º passo – Conecte-se à rede sem fio do Sat-Fi2

1. Em um notebook ou computador, ative a conexão Wi-Fi e conecte-se à rede satfi2_<xxxxxx>  

(<xxxxxx> é o número ICCID do dispositivo Sat-Fi2). Exemplo: satfi2_004595.

2. Será exibida uma notificação de conexão Wi-Fi. No campo Senha, insira a senha correta. (A senha 

padrão é satfi1234).

3. Pressione o botão Conectar.

3º passo – Acesse o console da Web do Sat-Fi2

1. Abra um navegador da Web.

2. Na barra de endereços, insira: http://192.168.1.1.

3. A tela Login do Sat-Fi2 será exibida.

• No campo Nome de usuário f insira o nome de usuário do administrador (o padrão é admin).

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

• Selecione o botão Login.

4. A tela do painel do administrador do Sat-Fi2 será exibida.

https://www.globalstar.com/products/voice-and-data/sat-fi2
https://www.globalstar.com/products/voice-and-data/sat-fi2 
http://192.168.1.1
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4º passo – Realize a atualização do firmware

1. Na tela do menu Console de Admin, selecione Configuração do dispositivo.

2. Será exibida a tela de configuração do dispositivo. Selecione a guia Atualização do sistema.

3. Selecione o botão Escolher arquivo e navegue para selecionar a atualização do firmware do Sat-Fi2 

cujo download foi feito no 1º passo – faça download da atualização do firmware do Sat-Fi2.

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

AVISO: Após selecionar o botão Carregar, não desligue a unidade do Sat-Fi2 durante o processo 
de upgrade. Fazer isso pode inutilizar o dispositivo.

5. Após a atualização do firmware, o processo de atualização se iniciará. 

A atualização pode levar até 15 minutos.

6. Quando a atualização do firmware estiver concluída, o Sat-Fi2 reinicializará e você será 

desconectado da rede Wi-Fi do Sat-Fi2. A atualização do firmware está concluída.
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REDEFINIR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

A redefinição das configurações de fábrica restaurará as configurações originais do sistema do Sat-Fi2, apagando 

todas as informações armazenadas no dispositivo.

Siga os passos abaixo para fazer o download do firmware do Sat-Fi2: 

OBSERVAÇÃO: A redefinição das configurações de fábrica apaga todos os dados e restaura o Sat-Fi2 às 
especificações de fábrica. 

• Selecione Redefinir.
• Quando a redefinição das configurações de fábrica for concluída, o Sat-Fi2 reinicializará e você será 

desconectado da rede Wi-Fi do Sat-Fi2. A redefinição das configurações de fábrica está concluída e o Sat-Fi2 

está pronto para ser usado.
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O site Minha conta Globalstar fornece uma forma rápida e fácil de gerenciar uma conta Sat-Fi:

• Visualizar o S.O.S. Contatos de emergência

• Configure bloqueio de ligações/mensagens de texto

• Acesse manuais do usuário e aplicativos do Sat-Fi2

• Veja instruções sobre como realizar a redefinição das configurações de fábrica

• Atualize informações do usuário

• Exiba relatórios de utilização sobre mensagens de texto, minutos de voz usados e dados usados

FAZER LOGIN EM MINHA CONTA

Siga os passos abaixo para fazer o login na Minha conta:

1. Em um navegador, acesse MySatFi.Globalstar.com.

2. Insira suas credenciais de login.

3. Selecione LOGIN.

MINHA CONTA GLOBALSTAR

https://mysatfi.globalstar.com/
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TELA PRINCIPAL MEUS DISPOSITIVOS

A tela principal Meus dispositivos exibe todos os dispositivos de satélite da Globalstar registrados na Minha conta, 

permitindo a navegação e gerenciamento individual de dispositivos Globalstar.

FILTRAR DISPOSITIVOS

Filtrar dispositivos permite realizar uma pesquisa rápida e navegação de 

um dispositivo Globalstar. Siga os passos abaixo para filtrar um dispositivo 

específico Globalstar:

1. Clique em .

2. Um menu suspenso de filtro será exibido. Selecione o(s) 

dispositivo(s) Globalstar a ser(em) visualizado(s).

3. O(s) dispositivo(s) Globalstar será(ão) exibido(s) e todos os outros 

dispositivos serão ocultados.
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VISUALIZAR DETALHES DO DISPOSITIVO

Siga os passos abaixo para visualizar os detalhes de um dispositivo Globalstar:

1. Selecione Visualizar Detalhes à direita do dispositivo Globalstar a ser visualizado.

2. A seção Detalhes será exibida logo abaixo, contendo as seguintes informações:

• Plano – exibe o nome do plano associado ao dispositivo Globalstar atual

• ICCID – exibe o Identificador Integrado do Circuito do Cartão do cartão SIM do Sat-Fi2. Esse 

número é usado para identificar e registrar o Sat-Fi2

• Serviços – exibe todos os serviços associados ao dispositivo Globalstar
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VISUALIZAR/EDITAR

Siga os passos abaixo para visualizar e gerenciar um dispositivo Globalstar:

1. Selecione Visualizar/editar, localizado à direita do dispositivo Globalstar a ser visualizado. 

2. A tela dos dispositivos Globalstar selecionados será exibida:
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MINHA CONTA – MEUS DISPOSITIVOS

VISÃO GERAL DA TELA MEUS DISPOSITIVOS DO SAT-FI2

A tela Meus dispositivos do Sat-Fi2 exibe informações importantes e permite o gerenciamento do Sat-Fi2.

• Tipo de dispositivo – exibe o tipo de dispositivo 

Globalstar, por exemplo, Sat-Fi2

• Data de renovação – exibe a data em que o plano de 

serviço do Sat-Fi2 será renovado automaticamente

• ICCID – exibe o Identificador integrado do circuito 

de cartões do cartão SIM do Sat-Fi2. Esse número é 

usado para identificar e registrar o Sat-Fi2

• MDN – exibe o número de dispositivo móvel atribuído 

ao Sat-Fi2. O MDN é o número de telefone do Sat-Fi2

• Plano – exibe o nome do plano associado ao Sat-Fi2 

atual

• Guia Nome – usada para alterar o nome do Sat-Fi2 

exibido em Minha conta

• S.O.S. – exibe as informações principais e secundárias 

do contato de emergência

• Bloqueador de ligações/mensagens de texto – usado 

para controlar quem pode realizar ligações e enviar 

mensagens de texto ao Sat-Fi2. O padrão é aceitar 

todas

• Suporte – usado para realizar o download do aplicativo 

e Manuais do usuário do Sat-Fi2 para os dispositivos sem fio compatíveiss

• Redefinição das configurações de fábrica – usada para restaurar o Sat-Fi2 para as configurações originais 

do sistema
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GUIA NOME

Escolha um nome exclusivo para o seu Sat-Fi2. O nome do Sat-Fi2 é padronizado automaticamente para MDN. 

Para contas com vários dispositivos Sat-Fi2 ou outros dispositivos Globalstar, escolher um nome exclusivo para o 

dispositivo facilita ao identificar e selecionar o Sat-Fi2.

Siga os passos abaixo para alterar o nome de exibição do Sat-Fi2:

1. No campo Nome, insira o novo nome para o Sat-Fi2.

2. Selecione  .

3. Minha conta alterará o nome do Sat-Fi2 e a seguinte mensagem será exibida:
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GUIA S.O.S.

Enquanto o S.O.S. estiver ativo, estará disponibilizada a comunicação em duas vias com o Centro internacional de 

coordenação de resposta a emergências (IERCC) do GEOS diretamente em seu Sat-Fi2 por meio do aplicativo  

Sat-Fi2.

A guia S.O.S. exibe os nomes e telefones de contatos de emergência principal e secundário com os quais o GEOS 

entrará em contato quando um S.O.S. for iniciado.

A informação de contato de emergência principal deve ser diferente da informação de contato de emergência 

secundário. Isso é necessário para fornecer ao GEOS mais informações de contato no caso de uma emergência 

S.O.S./190.

OBSERVAÇÃO: Caso queira fazer alterações às suas informações de contatos de emergência principal e 
secundário, ligue para o Relacionamento com o cliente Globalstar em:

• América do Norte   1-877-452-5782

• Caribe e América Latina  1-985-327-7511

• Europa     +353-1-296-2525

• África     +353-1-290-9505 
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GUIA BLOQUEIO DE LIGAÇÕES/MENSAGENS DE TEXTO

Controle facilmente o recebimento de ligações e mensagens de texto.

Selecione um modo de bloqueio

Siga os passos abaixo para selecionar um modo de bloqueio de ligações/mensagens de texto:

1. Na seção Selecionar um modo de bloqueio, selecione uma das seguintes opções:

• Modo lista negra – bloqueia todos os números da lista negra

• Bloquear todos – bloqueia todos os números – chamadas recebidas não são permitidas

• Aceitar todos – aceita todos os números

2. Selecione  . 

OBSERVAÇÃO: Se for selecionado o modo lista negra, será exibida a seção de adicionar números de 
telefone à lista negra abaixo do botão Salvar.



Página 62Manual do Usuário App Sat-Fi2

Adicionar um número à lista negra

Siga os passos abaixo para adicionar um número à lista negra:

1. No campo Nome, insira o nome da pessoa que será adicionada à lista negra.

2. Na seção Número de telefone, realize os seguintes passos:

• Clique no menu suspenso Número de telefone e selecione o código do país apropriado.

• No campo do número de telefone, insira o número do telefone a ser bloqueado.

3. Selecione  .

4. O nome e o número de telefone digitados acima serão exibidos na seção Números bloqueados. 

 

 

 

5. Repita os passos 1 a 3 para bloquear outros números de telefone.
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Remover um número da lista negra

Siga os passos abaixo para remover um número da lista negra:

1. Na seção Números bloqueados, selecione Remover ao lado do número de telefone. 

 

 

 

2. A mensagem pop-up Excluir da lista negra será exibida. Selecione . 

 

 

 

3. O número selecionado será removido da lista negra. 

 

 

4. Repita os passos 1 a 3 para remover outros números de telefone da lista negra.

Desbloquear um número da lista negra

Siga os passos abaixo para desbloquear temporariamente um número da lista negra:

1. Na seção Números bloqueados, selecione Desbloquear ao lado do número de telefone. 

 

 

 

 

2.  Desbloquear mudará para Bloquear ao lado do número de telefone. O número de telefone continuará 

desbloqueado até que seja selecionado Bloquear. 
 

 

 

3. Repita os passos 1 e 2 para desbloquear temporariamente outros números de telefone da lista negra.
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GUIA SUPORTE

A guia Suporte fornece a opção de fazer download do aplicativo Sat-Fi2 para o dispositivo sem fio apropriado. 

Simplesmente clique no link apropriado e faça download do aplicativo Sat-Fi2.
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GUIA REDEFINIR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

A guia Redefinir configurações de fábrica fornece instruções sobre como realizar uma redefinição de configurações 

de fábrica do Sat-Fi2.
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MINHA CONTA – CONFIGURAÇÕES E COBRANÇA

VISÃO GERAL

A seção Configurações e cobrança permite gerenciar as configurações de conta e cobrança.

• SEÇÃO GERAL

 ○ Configurações de nome de usuário – selecione  para alterar o nome de usuário da 
conta

 ○ Password Settings – selecione  para alterar a senha da conta

• BILLING SECTION

 ○ Credit Card Information – selecione  para atualizar ou alterar informações do cartão 

de crédito

 ○ Customer Information – selecione  para atualizar as informações principais do contato

 ○ Monitor Message Usage – selecione  para visualizar o ciclo atual de cobrança da 

utilização de mensagens do Sat-Fi2

 ○ Billing History – selecione  para visualizar o histórico/faturas de cobrança e informações 

básicas do cliente
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CONFIGURAÇÕES DO NOME DE USUÁRIO

Siga os passos abaixo para atualizar/alterar o nome de usuário da Minha conta:

1. Na seção Configurações do nome de usuário, selecione .

2. Os campos de configurações de nome de usuário serão exibidos. Siga os 

passos abaixo:

• No campo Novo nome de usuário, insira um novo nome de usuário

• No campo Confirmar nome de usuário, insira novamente o novo 

nome de usuário

3. Selecione . 

4. Será exibida a mensagem “Faça login novamente”. Selecione . 

 

 

 

5. Será exibida a tela Login em Minha conta. Siga os passos 

abaixo:

• No campo Nome de usuário, insira o novo nome de 

usuário.

• No campo Senha, insira a senha.

• Selecione .

6. Será exibida a tela Meus dispositivos. A atualização/alteração 

do nome de usuário estará concluída.
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CONFIGURAÇÕES DA SENHA

Siga os passos abaixo para alterar a senha da Minha conta:

1. Na seção Configurações da senha, selecione  .

2. Os campos de configurações da senha serão exibidos. Siga os 

passos abaixo:

• No campo Senha antiga, insira a senha a ser alterada.

• No campo Nova senha, insira a nova senha.

• No campo Confirmar nova senha, insira a nova senha mais 

uma vez.

3. Selecione  .

4. Será exibida a mensagem “senha alterada com sucesso”.
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INFORMAÇÕES DO CARTÃO DE CRÉDITO

Para garantir que não haja interrupções ao serviço do Sat-Fi2, é importante manter atualizadas as informações do 

cartão de crédito.
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INFORMAÇÕES DO CLIENTE

A página de informações do cliente é usada para atualizar as informações principais de contato, incluindo as 

informações fornecidas aos serviços de emergência (GEOS).
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MONITORAMENTO DO USO DE MENSAGENS

Selecione os links individuais de mensagens de texto, ligações, dados e cobranças adicionais para visualizar 

relatórios detalhados do uso do Sat-Fi2.

 

• NOME DO DISPOSITIVO – exibe o nome da Minha conta do dispositivo Sat-Fi2

• MENSAGENS DE TEXTO USADAS – exibe o número de mensagens de texto usadas (enviadas e 

recebidas) e o número máximo permitido de mensagens de texto antes que sejam cobrados custos 

excedentes. Clique no link para visualizar um relatório detalhado de utilização

Exemplo: 16/500, onde 16 é o número total atual de mensagens de texto usadas e 500 é o número 

máximo permitido de mensagens de texto antes que sejam cobrados custos excedentes

• MINUTOS USADOS – exibe o número de minutos de chamada de voz usados e o número máximo 

permitido de minutos de chamada de voz antes que sejam cobrados custos excedentes. Clique no link 

para visualizar um relatório detalhado de utilização

Exemplo: 83,50/500, onde 83,50 é o número total atual de minutos de chamada de voz usados e 

500 é o número máximo permitido de minutos de chamada de voz antes que sejam cobrados custos 

excedentes

• MB DE DADOS USADOS – exibe a quantidade de dados usados, em MB, e a quantidade máxima de 

dados permitida antes que sejam cobrados custos excedentes. Clique no link para visualizar um relatório 

detalhado de utilização

Exemplo: 6,23/71,53, onde 6,23 é a quantidade atual de dados usados e 71,53 é a quantidade 

máxima permitida de dados antes que sejam cobrados custos excedentes

• COBRANÇAS ADICIONAIS – exibe o total atual de todas as cobranças adicionais (custos excedentes, 

longa distância, roaming) antes que sejam cobrados custos excedentes. Clique no link para visualizar um 

relatório detalhado de utilização

Exemplo: $ 0,40 é o total atual de cobranças adicionais

• DATA DE COBRANÇA – exibe a data em que começa o próximo ciclo de cobrança
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Relatório detalhado de utilização de mensagens de texto

• DATE – exibe a data e a hora em que a mensagem de texto foi enviada/recebida

• DESTINO – exibe se a mensagem de texto foi (ENVIADA) ou (RECEBIDA)

• NÚMERO – exibe o número do telefone celular de onde a mensagem de texto foi originada

• CUSTO – exibe o valor das cobranças adicionais (custos excedentes)
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Relatório detalhado do uso de minutos de voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DATA – exibe a data e a hora em que a chamada de voz foi realizada/recebida

• DESTINO – exibe se a chamada de voz foi (REALIZADA) ou (RECEBIDA)

• NÚMERO – exibe o número do telefone celular de onde a chamada de voz foi originada

• ADICIONAL – exibe o valor das cobranças adicionais (custos excedentes)

• MINUTOS USADOS – exibe a duração da chamada de voz

 ○ As chamadas de voz dentro da zona residencial serão cobradas no primeiro minuto e, em seguida, 

a cada 30 segundos

 ○ Roaming e chamadas de longa distância serão cobradas a cada 60 segundos

• CUSTO – exibe a quantidade de cobranças adicionais (longa distância, roaming, custos excedentes)
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Relatório detalhado do uso de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DATA – exibe a data e a hora em que os dados foram usados

• DADOS USADOS – exibe a quantidade de dados usados durante esse período (o acréscimo 

mínimo de cobrança é 1 KB)

• CUSTO – exibe o valor das cobranças adicionais (custos excedentes)



Página 75Manual do Usuário App Sat-Fi2

Relatório de talhado de cobranças adicionais

• COBRANÇA – exibe o tipo de cobrança:

 ○ LONGA DISTÂNCIA

 ○ ROAMING

 ○ CUSTOS EXCEDENTES

• TIPO DE UNIDADE – exibe o tipo de unidade que foi cobrado

 ○ MIN

 ○ TEXTO

 ○ MB

• UNIDADES USADAS – exibe a quantidade de unidades usadas

• CUSTO – exibe o valor das cobranças adicionais
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HISTÓRICO DE COBRANÇAS

Acesse para visualizar o histórico de cobranças e informações básicas do clientes.
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ESPECIFICAÇÕES DO SAT-FI2

ALTURA 36,9 mm (1,5 pol.)

LARGURA 74,8 mm (2,9 pol.)

COMPRIMENTO 147,32 mm (5,8 pol.)

ALTURA COM ANTENA INSTALADA 134,62 mm (5,3 pol.)

PESO 357,2 g (12,6 onças)

TIPO DE BATERIA bateria recarregável de polímero de lítio

RESISTÊNCIA A IMPACTOS Mil-STD-810 G para choque

TEMPERATURA OPERACIONAL -20 °C a +35 °C (-4 °F a 95 °F)

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F)

ALTITUDE OPERACIONAL 100 m a 6.500 m (-328 pés a 21.320 pés)

FREQUÊNCIA OPERACIONAL  
DA ANTENA GLOBALSTAR

Transmissão (TX) 1.610–1.626 MHz

Recepção (RX) 2.483,5–2.500 MHz

FREQUÊNCIA OPERACIONAL DO WI-FI 2.400–2.500 MHz

ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO 10–48 VCC
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A FCC
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas 

seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar 

qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar operação indesejável.

Este produto foi testado e é compatível com as especificações para um dispositivo digital de Classe B, de acordo 

com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para oferecer proteção razoável contra 

interferência prejudicial em instalações residenciais.

DECLARAÇÃO DA FCC PARTE 15, CLÁUSULA 15.21
Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular 

a autorização do usuário para operar o equipamento.

DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE EXPOSIÇÃO À RF DA ISED
Para estar em conformidade com as exigências de exposição à RF da FCC e ISED, este dispositivo deve manter 

sempre uma distância mínima de 20 cm do corpo humano.

INTERFERÊNCIA COM RÁDIO E TELEVISÃO
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado em 

conformidade com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, 

não há garantias de que não haverá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar 

interferência na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser identificado ligando ou desligando o equipamento, 

recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência ao adotar uma ou mais das seguintes medidas: a) 

Reorientar ou reposicionar a antena de recepção. b) Aumentar a distância entre o equipamento ou os dispositivos. 

c) Conectar o equipamento a uma tomada diferente da do receptor. d) Consultar o revendedor ou um técnico com 

experiência em rádio/televisão para obter ajuda.

CERTIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA DO CANADÁ
Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com a ICES-003 canadense.

Este dispositivo está em conformidade com o(s) padrão(ões) RSS de dispensa de licença da Indústria do Canadá. 

A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não deve causar interferência e (2) este 

dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo aquelas que possam causar operação indesejável do 

dispositivo.

Este dispositivo está em conformidade com as exigências de evitar locais de radioastronomia, como especificado no 

acordo Globalstar National Science Foundation de 2001. Ele está em conformidade com a CFR25.213.

Este dispositivo regula sua frequência de transmissão automaticamente de acordo com sua localização e está em 

conformidade com requisitos regulatórios internacionais.

CERTIFICAÇÕES DO SAT-FI2
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LOCAIS DE RADIOASTRONOMIA
Este dispositivo está em conformidade com as exigências de evitar locais de radioastronomia, como especificado no 

acordo Globalstar National Science Foundation de 2001. Ele está em conformidade com a CFR25.213.

Este dispositivo regula sua frequência de transmissão automaticamente de acordo com sua localização e está em 

conformidade com requisitos regulatórios internacionais.

NÚMEROS DE CERTIFICAÇÃO REGULATÓRIA
Sat-Fi2:
ID da FCC: L2V-SATFI2

IC: 3989A-SATFI2

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
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Aviso – Modificações: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável 

pela conformidade podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

Aviso – Bateria interna: A bateria interna recarregável do Sat-Fi2 não deve ser substituída pelo consumidor. 

Caso seja necessária uma substituição, peça para uma assistência autorizada substituir a bateria por uma 

do mesmo tamanho e tipo.

Aviso – Áreas de dinamitação: Para evitar interferência com operações de dinamitação, desligue seu 

Sat-Fi2 quando estiver em uma “área de dinamitação” ou em áreas com o aviso “desligue rádios de 

comunicação bidirecional”. Obedeça a todos os avisos e instruções.

Aviso – Atmosfera potencialmente explosiva: Desligue o Sat-Fi2 quando estiver em uma área com 

atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os avisos e instruções.

Aviso – Direção: Siga sempre práticas seguras de direção, leis e regulações locais em respeito ao uso de 

dispositivos sem fio ao dirigir. Sempre estacione em segurança antes de utilizar o Sat-Fi2.

Aviso – Marca-passos: A Health Industry Manufacturers Association (Associação dos Fabricantes do Setor 

da Saúde) recomenda que se mantenha uma distância mínima de 15 cm (6 pol.) entre o Sat-Fi2 e o marca-

passos para evitar uma possível interferência com ele.

Aviso –Aparelhos auditivos: Alguns dispositivos digitais sem fio podem ter interferência com  

alguns aparelhos auditivos. Para evitar tal interferência, entre em contato com o fabricante do seu  

aparelho auditivo.

ADVERTÊNCIAS GERAIS DO SAT-FI2


