
 

EASY WEASELTM MOBILITY 
3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER 

Guia rápido de instalação 
 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE UTILIZAÇÃO 

Para facilitar a utilização, este produto aceita alimentação a partir de computadores de 

mesa ou portáteis. É obrigatória a conexão simultânea com o computador de ambos os 

conectores USB duma das pontas do cabo de alimentação fornecido. A alimentação não 

será suficiente para que o aparelho funcione normalmente se apenas um conector USB for 

inserido no computador. Se isto ocorrer, pode haver falha temporária no computador. 
 

 

 

Indicadores LED 

 Cor do LED Descrição 

LED USB 
Azul 3G/3.5G ligada 

Azul a piscar Acesso de dados 

LED Wi-Fi  

Azul WLAN ligada 

Azul a piscar Acesso de dados 

Azul a piscar 

velozmente 
Aparelho no modo WPS 



 

Passos de instalação 

 

 NÃO ligue o Roteador Móvel WiFi antes de realizar os passos de instalação abaixo. 

 
Passo 1 

Prima o botão de ligar do aparelho e conecte um modem USB 3G ao roteador. 

Observação: O Roteador Portátil WiFi foi feito para funcionar tanto com modems UMTS ou EV-DO 

quanto com modems HSUPA 3G. Consulte o seu provedor de serviços para obter informações 

mais detalhadas. 

 
Passo 2 

Conecte o seu modem USB que tenha um dongle USB ativado. 

 

Passo 3 

Selecione o adaptador elétrico ou o cabo USB como fonte de alimentação. 

3.1.  Com o adaptador elétrico 

 Conecte o adaptador ao receptor no painel traseiro do aparelho. 

3.2.  Com o cabo USB 

 Conecte o cabo USB à entrada localizada no mesmo painel. 

 

Passo 4 

4.1.  Com o adaptador elétrico 

 De seguida, conecte a outra ponta do adaptador à uma fonte de alimentação. 

4.2.  Com o cabo USB  

 De seguida, conecte a outra ponta do cabo USB à porta USB no seu computador de mesa ou portátil. 

 

Passo 5 

Prima o botão de ligar. 

 

 
Os LEDs Wi-Fi e 3G LEDs acender-se-ão para indicar que o aparelho está a receber eletricidade. 

 
 
 



Iniciar com o utilitário de configuração fácil 

Oferecemos um utilitário para Windows de instalação e configuração fáceis, que lhe permite configurar o 

Roteador Móvel WiFi fácil e rapidamente. 

 

 
Verifique os passos abaixo antes de iniciar o processo. 

 

(1)  Prima o botão WPS do roteador por mais de seis segundos. As configurações padrão do roteador serão 

restauradas. 

(2)  Conecte-se ao roteador via Wi-Fi. O SSID padrão é o mesmo que o “Endereço do Mac”. 

(3)  Insira o CD no leitor de CD-ROM, clique no utilitário de configuração fácil do CD ou aguarde até que o 

utilitário seja iniciado automaticamente. 

 

Passo 1 

Comece a configurar o aparelho através do 

utilitário de configuração fácil. 

 

Passo 2 

Selecione o idioma e clique em “Next” para 

prosseguir. 

 



Passo 3 

1. Selecione o modo Wizard para realizar a 

configuração passo a passo, 

diagnosticando as configurações de rede 

do roteador. 

2. Clique nos botões “Wizard” e “NEXT” 

para prosseguir. 

Passo 4 

1. Certifique-se de que o seu modem USB 

3G esteja conectado à porta USB do 

roteador. 

2. Verifique se o roteador está ligado. 

3. Verifique se o seu computador está 

conectado ao roteador. 

4. Verifique se o seu computador possui um 

endereço IP. 

5. Clique em “Next” para continuar. 

Passo 5 

1. Insira o SSID e as opções de Canal e 

Segurança, como, por exemplo: 

SSID: “WiFi Mobile Router” 

Segurança: WEP 

Chave: “1234567890” 

 

O SSID padrão é o mesmo que o “Endereço 

do Mac” 

 

2. Então, clique em “Next” para prosseguir. 

 

 



Passo 6-1 

Selecione “Auto-Detection” para que o 

utilitário tente detectar e configurar as 

configurações do serviço 3G desejado 

automaticamente. 

Clique em “Next” para continuar. 

 

O campo do código PIN estará vazio; se 

possuir um código PIN, digite-o. Por 

exemplo, “0000”. Se não possuir um PIN, 

clique em “Next” para prosseguir. 

 

Passo 6-2 

Alternativamente, selecione “Manual” para 

preencher as configurações do serviço 3G 

desejado, fornecidas pelo seu ISP. 

Clique em “Next” para continuar. 

Passo 7 

Verifique as configurações, e então clique em 

“Next” se as configurações estiverem 

corretas. 

 

  



Passo 8 

O Roteador Móvel WiFi será reiniciado para 

que suas configurações sejam ativadas. 

 

Passo 9 

Conecte-se novamente ao roteador antes de 

clicar em “Next”. 

 

Passo 10-1 

Clique em “Next” para testar sua conexão 

com a Internet, ou ignore o teste. 

Então, clique em “Next” para prosseguir. 

 



Passo 10-2 

Teste sua conexão com a Internet. 

 

Passo 11 

Parabéns!  

O processo de configuração está completo. 

A sua conexão com a Internet foi realizada 

com êxito. 

 

 


