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Atenção: 
PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas  
 que acompanha o CD fornecido com o aparelho. 
EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual,  
 which you can find on the enclosed CD. 
DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung  
 auf der mitgelieferten CD. 
FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d’emploi multilingue consultable  
 sur le CD ci-joint. 
NL:  Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding,  
 die u op de bijgeleverde CD kunt vinden. 
IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue,  
 disponibile nel CD in dotazione. 
ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma  
 disponible en el CD que se incluye.  
RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве  
 для пользователя, который находится на включенном в комплект CD. 
PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika,  
 znajdującym się w załączonym CD. 
TR:  Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD’de bulabileceğiniz çok dilli  
 kullanım kılavuzuna bakınız. 



 
Instruções Importantes de Segurança 
Este produto destina-se à ligação de linha de alimentação AC. 

Devem ser tomadas as seguintes precauções quando usar este produto: 

 Deve ler estas instruções antes de instalar e de funcionar com este produto. 

 Respeitar todos os avisos e instruções marcadas no produto. 

 Não usar este produto próximo de água. 

 Este produto nunca deve ser colocado próximo ou por cima de um radiador,  

ou de fonte de calor. 

 Este produto é ligado à instalação eléctrica do edifício para protecção de curto-circuito 

(sobrecarga). 

 Assegurar que é usado um fusível ou corta-circuito nos condutores da fase (todos os 

condutores que têm corrente). 

 Não permitir objectos colocados por cima dos cabos de interligação do produto. 

 Não localizar este produto onde as pessoas o possam pisar. 

 O cabo de alimentação deve ser ligado directamente numa tomada de parede com 

especificação AC. 

 Este produto apenas pode ser reparado por um técnico qualificado. Abrir ou remover 

as tampas de protecção pode resultar em exposição a pontos de tensão perigosos ou 

outros riscos. 

 Desligar este produto da tomada e deve deixar que a reparação seja executada por 

pessoal de reparação qualificado dentro das seguintes condições: 

1. Quando os cabos de interligação estiverem danificados ou desgastados. 

2. Se tiver sido derramado líquido sobre o produto. 

3. Se o produto tiver sido exposto à chuva ou água. 

4. Se o produto não funcionar normalmente seguindo as instruções de funcionamento. 

5. Se o produto apresenta uma alteração significativa de desempenho. 

 

Conteúdo da Embalagem 
•  Adaptador de Linha de Alimentação Ethernet 200Mbps 

•  Cabo RJ-45 Cat.5 

•  Manual de Instalação Rápida, e CD-ROM (inclui manual do utilitário e do utilizador) 

•  Manual de Instalação Rápida 

 

Se algum destes itens estiver em falta ou danificado, deve contactar o revendedor local 

para apoio. 



 
Definição LED 

 
Definição do Botão 

 

LED Cor Estado Descrição 

Alimentação 

Verde Ligado A alimentação está ligada 

Verde A piscar 

● Sistema entra no modo poupança de 
energia. 

● Sistema está a reinicializar. 
● Sistema está no processo de 

configuração de segurança. 

- Desligado Alimentação está desligada 

Ethernet 

Verde Ligado 
O dispositivo está a ligar a outros 
dispositivos através da interface Ethernet 
mas não está a comunicar com os mesmos. 

Verde A piscar 
O dispositivo está a receber ou transmitir 
dados através da interface Ethernet. 

- Desligado 
O dispositivo não está a ligar com outros 
dispositivos através da interface Ethernet. 

Dados 

Verde/ 
Vermelho 

Ligado 

O dispositivo ligou à rede de linha de 
alimentação. A cor do Led Dados variará de 
acordo com a velocidade física. 
● Verde: Velocidade Ligação > 100 Mbps+  
● Laranja: 50 Mbps< Velocidade  

Ligação <100 Mbps  
● Vermelho: Velocidade Ligação < 50 Mbps 

Vermelho A piscar 
Quando o dispositivo está a verificar outros 
dispositivos PLC, o indicador de Dados pisca 
com rapidez. 

- Desligado 

O adaptador não encontrou outros 
dispositivos de linha de alimentação 
compatíveis que usem o mesmo código de 
encriptação. 

Botão Descrição 

Reiniciar Reiniciar Por Defeito de Fábrica 

Segurança 

Premir o botão de segurança 
durante 1-3 segundos 

Ligar-se a outra rede 
HomePlugAV 

Premir o botão de segurança 
mais de 10 segundos 

Definir a sua segurança para 
valor aleatório 



 
Ligar Adaptador de Linha de  
Alimentação Ethernet 
Instalação do Equipamento 

Passo 1. 

Ligar uma ponte de Linha 
de Alimentação Ethernet 
ao seu modem ADSL ou 
Cabo Porta Ethernet. 

 

Passo 2. 
Ligá-la à tomada de 
corrente eléctrica mais 
próxima. 

 

Passo 3. 

Ligar na segunda Ponte de 
Linha de Alimentação 
Ethernet próxima do seu 
PC e ligar as portas 
Ethernet. 

 

Passo 4. 
Acesso Internet a partir de 
qualquer tomada de 
alimentação na sua casa. 

 

 
 

Configuração Adicional 
Se pretender configurar definições mais detalhadas do Adaptador da Linha de 

Alimentação, deve consultar o manual do utilizador no CD fornecido. 


