
 

GUIA ILUSTRADO DE INSTALAÇÃO DO ROUTER WI-FI 
(ThingsMatrix Hotspot móvel TMF08 – KIT PROFESSORES/ALUNOS) 

1º PASSO 

Abrir a tampa traseira do hotspot e retirar a bateria e o pequeno protetor de plástico 

(de cor verde). Pode guardar ou deitar fora o referido plástico. 

           

2º PASSO 

Retire, do envelope, o cartão SIM que acompanha o kit (o cartão poderá ser 

VODAFONE, MEO ou NOS). Raspe o local onde encontra o número de PIN e PUK. Retire 

o cartão, tal como mostra a imagem, tendo o cuidado de guardar o restante (não deve 

perder as informações de PIN e PUK pois poderá um dia necessitar delas). 

 



3º PASSO 

Levante o bloqueador de metal existente no local onde vai colocar o cartão SIM. 

Observe como deverá colocar o cartão SIM.  

     
Abertura do slot (puxe com a unha)            Posição de colocação do cartão SIM 

 

Puxe o bloqueador de metal para trancar o cartão dentro do slot. 

4º PASSO 

Anotar a chave de rede Wi-Fi impressa (Wi-Fi Key), tal como mostra a imagem.  

 



5º PASSO 

Colocar a bateria e a tampa traseira do equipamento hotspot. 

6º PASSO 

Ligar o hotspot (pressionando o botão frontal durante breves segundos). Observe a luz 

verde, que indica que o equipamento foi ligado. 

 

7º PASSO 

No computador que recebeu, consulte, no WINDOWS, a lista de redes Wi-Fi 

disponíveis. Procure a rede de nome “MobileRouter”. Observe. 

 



8º PASSO 

Aceder à rede “MobileRouter”, colocando a chave de rede Wi-Fi que anotou no 4º 

passo deste manual. Espere depois alguns segundos … 

 

9º PASSO 

Abrir, no computador, um navegador de Internet (um browser). Digitar, no campo de 

URL (morada de Internet), o IP 192.168.1.1. Observe. 

 

10º PASSO 

Na página aberta clicar em CONFIGURAÇÃO (opção de cor lilás). 

 



11º PASSO 

Introduza o NOME DE UTILIZADOR: admin e a SENHA: admin e clique AUTENTICAR. 

 

12º PASSO 

Clique no separador CONFIGURAÇÃO DE REDE. Observe. 

 

13º PASSO 

Observe a ligação que possui … MEO / VODAFONE ou NOS. As configurações são 

diferentes. Assim: 

MEO - Selecionar na lista o perfil “MEO” e clique em Aplicar. 

VODAFONE - Selecionar na lista de APN o perfil “APN2”, no campo 

APN escrever ensino.vodafone.pt e clique em Aplicar. 

NOS - Selecionar na lista de APN o perfil “APN1”, no campo APN 

escrever mineducacao e clique em Aplicar. 

14º PASSO 

Clique em SAIR. Se tudo correu bem já tem Internet. 
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