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Guia de Instalação Rápida 
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Instruções de Segurança Importantes 
Este produto destina-se a ser ligado à tomada eléctrica AC. 
As seguintes precauções devem ser tomadas quando utilizar este produto: 

 Por favor leia estas instruções antes de instalar e colocar este produto em funcionamento. 

 Por favor siga estas advertências e as instruções afixadas na unidade. 

 Não utilize este produto perto de água. 

 Este produto nunca deve ser colocado sobre um radiador ou grelhas para saída de ar quente. 

 Este produto depende da instalação eléctrica preexistente para protecção contra curto-

circuitos (sobrecarga). 

 Assegure-se de que é utilizado um fusível ou um corta circuito nos condutores de fase (todos 

os condutores de corrente actuais). 
 Não permita que nada assente nos cabos de ligação do produto. 

 Não coloque este produto num local onde as pessoas possam pisar os cabos. 

 O cabo de alimentação deve ser ligado directamente a uma tomada eléctrica AC. 

 Este produto apenas deve reparado por um técnico qualificado. A abertura ou a remoção das 

tampas pode resultar na exposição a pomntos de tensão perigosos ou em outros riscos. 
 Desligue sempre a unidade da tomada eléctrica e encaminhe o produto a técnicos qualificados 

nas seguintes situações: 
1. Quando os cabos de ligação estiverem danificados ou gastos. 
2. Caso tenha sido derramado líquido para o interior da unidade. 
3. Se a unidade tiver sido exposta à chuva ou à água. 
4. Caso o produto não funcione normalmente quando as instruções de utilização 
 tiverem sido seguidas. 
5. Se o produto apresentar uma notória alteração do seu desempenho. 

 

Conteúdo da Embalagem 
• Adaptador Ethernet (rede local) Powerline (comunicação de dados através da rede eléctrica) de 200Mbps 
• Cabo RJ-45 Cat.5 
• Guia de Instalação Rápida e CD-ROM (inclui Utilitário de configuração e manual do utilizador) 
• Guia de Instalação Rápida 

Se algum dos itens acima estiver em falta ou danificado, contacte o seu fornecedor local ou o apoio a clientes. 



 

 3

Definição da LED 

 
Definição dos Botões 

LED Cor Estado Descrição

Corrente 

Verde Ligada A corrente está ligada.

Verde A piscar 
● O sistema entra em modo de economia de energia. 

● O sistema está a reiniciar. 

● O sistema está em processo de configuração de segurança. 
- Desligada A corrente está desligada.

Ethernet  

Verde Ligada O aparelho está a ligar-se a outros aparelhos pela interface de 

Ethernet mas não está a comunicar com eles.

Verde A piscar O aparelho está a receber e a transmitir dados pela interface 

de Ethernet.

- Desligada O aparelho não está a ligar-se a outros aparelhos pela 

interface de Ethernet.

Dados 

Verde/ 

Vermelha Ligada 

O aparelho está ligado à rede eléctrica. A cor da LED de 

Dados varia segundo a velocidade de transferência de dados.  

● Verde: Velocidade de Transferência> 40 Mbps  
● Laranja: 20 Mbps < Velocidade de Transferência < 40 Mbps  
● Vermelha: Velocidade de Transferência < 20 Mbps

Vermelha A piscar 
Quando o aparelho está a procurar outros aparelhos PLC 

(que utilizam tecnologia Powerline), a luz indicadora de Dados 

pisca rapidamente. 

- Desligada 
O adaptador não encontrou quaisquer outros aparelhos 

Powerline compatíveis que utilizem a mesma chave de 

encriptação. 

Botão  Descrição

Repor Configurações Restaura todas as configurações para os valores predefinidos

Segurança 

Pressione o botão de segurança 
durante 1~3 segundos 

Junta-se a outra rede HomePlug AV 
Pressione o botão de segurança 
durante mais de 10 segundos 

Define a segurança para um valor 
aleatório 
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Ligar o Adaptador Ethernet Powerline 
Instalação dos Componentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 1 
Ligue um adaptador 
Ethernet Powerline à porta 
Ethernet do seu modem 
ADSL ou Cabo.  

 
 
 
 

Passo 2 Ligue-o à tomada eléctrica 
mais próxima. 

 
 
 
 

Passo 3 
Ligue o segundo adaptador 
Ethernet Powerline junto do 
seu PC e ligue as portas 
Ethernet.  

 
 
 
 

Passo 4 
Aceda à Internet a partir de 
qualquer tomada eléctrica 
do seu lar. 
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Instalação do Utilitário para Windows 
O procedimento de instalação para o utilitário de Configuração Powerline variará 

dependendo do sistema operativo que estiver a utilizar no seu computador. O seguinte 

procedimento destina-se à instalação no Windows XP. A instalação em outros sistemas 

operativos é semelhante. 
 

1. Insira o CD na drive do CD-ROM para iniciar o programa de execução automática. 

 Quando terminado, aparecerá um ecrã de menu. 
2. Clique na hiperligação “Powerline Configuration Utility” (Utilitário de configuração 

Powerline) no campo 200M Powerline Adapter para iniciar a instalação. Se o ecrã de 

menu não for apresentado, poderá iniciar a instalação da seguinte forma: 

 • Clique em Iniciar/Executar. 

• Introduza “E:\Utility\setup.exe” na caixa de diálogo que aparecer, em que “E” é a letra 

 da sua Drive de CD-ROM. 
 • Clique no botão “OK”. 

3. O utilitário será instalado no seu computador, e um novo ícone 

designado “Power Pack Utility” aparecerá no seu ambiente de 

trabalho. 

 

Este Utilitário destina-se apenas a Windows 2000, 2003, XP e Vista.  

 

 
Configuração Adicional  

Se desejar configurar mais detalhadamente o Adaptador Powerline, por favor consulte o 

manual do utilizador contido no CD de instalação. 
 

 


