
Manual do Usuário
ONU GPON WIRELESS CSP-2111GW

Cód.: 019-0017

Este equipamento não tem direito à
proteção contra interferência prejudicial e
não pode causar interferência em sistemas
devidamente autorizados.



Índice

www.chipsce.com.br

1 Notas

2 Apresentação

3 Conexão local ao gerenciamento Web

4 Configuração do registro de informações ONU

5 Configurações básicas para Internet

6 Configurações LAN ONU

7 Configurações IPTV/ Multicast

8 Configurações WLAN

9 Configurações CATV

4.1 Visualizar o status de registro do ONU
4.2 Visualizar a informação óptica do ONU
4.3 Configuração da Autentificação LOID

5.1 Modo Route
5.2 Configurar conexão WAN Brigde para internet 
5.3 Verificar o status de conexão WAN 

6.1 Configurar endereço IP LAN

7.1 Configurar IPTV
7.2 Configurar snooping IGMP
7.3 IGMP Proxy

8.1 Configuração Básica WLAN
8.2 Configuração de Senha WLAN

9.1 Configurar parâmetros de porta CATV 
9.2 Visualizar Informações CATV

10 Gestão Remota TR069
10.1 Configurar canal para gestão remota TR069
10.2 Configurar Cliente TR069

11 Gerenciamento Remoto do dispositivo
11.1 Configurar acesso remoto ONU
11.2 Restaurar configuração padrão/ de fábrica
11.3 Atualizar o Firmware
11.4 Reinicialização do dispositivo

8.3 SSID WLAN Virtual

7.4 Configurar IGMP VLAN

6.2 Visualizar cliente LAN

5.4 Excluir a conexão WAN

1.1 Precauções na instalação
1.2 Precauções no uso

2.1 Características

3.1 Conexão direta entre ONU e PC
3.2 Acesso do PC ao gerenciamento Web do ONU

2.2 Especificações
2.3 Definição da Interface do Dispositivo
2.4 Descrição do LED
2.5 Conexão do Dispositivo
2.6 Aplicações

3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
9
9
9
9
10
10
14
14
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
23
23
23
24
24



1 Notas

1.1    Precauções de Instalação

1.2    Precauções de Uso

• Não coloque o equipamento perto de locais inflamáveis ou condutores, altas temperaturas
(como luz solar direta), locais úmidos, ou no gabinete do PC e verifique se os aparelhos ao redor são estáveis.  

• Por favor leia o manual do usuário antes de usar o equipamento.

• Evite olhar diretamente para a interface óptica, de modo a evitar que o raio laser emitido
pela interface danifique os olhos. É recomendável efetuar a conexão da interface de fibra óptica
quando a interface óptica não estiver em uso.

• Retire da fonte quando o aparelho não estiver sendo usado.

• Antes de plugar na fonte, certifique-se que a chave liga/desliga está desligada
para evitar picos de energia. Tenha cuidado ao desconectar a fonte, a temperatura do
transformador pode estar alta.

• Para garantir a sua segurança, não abra o dispositivo, especialmente
quando o dispositivo estiver ligado. 

• Desligue a fonte de alimentação antes de limpar o equipamento. Use um pano seco
ao limpar o equipamento, evite o uso de líquidos ou sprays. 

• Não conecte este aparelho a nenhum produto eletrônico, exceto sob orientação do provedor
pois qualquer conexão incorreta pode causar risco de falhas de energia ou incêndio.

• Verifique o cabo de alimentação. Verifique se a voltagem de entrada AC ou DC está dentro do
permitido para o dispositivo e que a polaridade DC está correta.

• Use o tipo de energia indicada no rótulo e o adaptador AC (fonte) fornecido com o produto.

• Para prevenir danos no produto causados por raios, certifique-se de que a tomada
de energia e o adaptador de energia estejam firmemente aterrados. Em caso de tempestade,
certifique-se de desligar a energia e todas as conexões. 

• A oscilação de voltagem de entrada do equipamento deve ser inferior a 10%, a fonte,
os refrigeradores, o secador de cabelo e o ferro não devem usar o mesmo soquete.

• Para evitar choques elétricos, incêndio devido à sobrecarga da tomada de energia, danos
no cabo ou plug, cheque a fonte regularmente. Se encontrar algum dano, substitua imediamente.

• Coloque o dispositivo sob uma superfície plana e não coloque aparelhos sobre ele.

• O equipamento aquece durante seu funcionamento, mantenha um espaço de resfriamento
adequado para evitar danos causados pelo superaquecimento de produtos. A abertura alongada
no gabinete foi projetada para dissipação de calor. Mantenha-o a ventilado e evite a entrada
de calor no equipamento. Caso contrário, o equipamento pode ser danificado. Não deixe
derramar líquidos na superfície do aparelho.
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2.1    Características

• Acesso de fibra dupla, fornecendo banda larga, CATV, Wi-Fi, serviço de IPTV e assim por diante.
• Correspondência exata ao padrão GPON ITU-T G.984, usando GPON padrão uplink 1.25G
e downlink 2.5G.
• O equipamento Wi-Fi suporta ao protocolo padrão wireless 802.11 n/b/g
em 20Mhz/40Mhz.
• Suporte PPPoE, DHCP, acesso ao serviço de banda larga IP estático.
• Suporte NAT, roteamento estático, encaminhamento de porta.
• Suporte à criptografia de dados, transmissão transparente VLAN, tag VLAN e outras funções.
• Suporte à função de limitação de banda upstream e downstream.
• Atualização de suporte através de OLT remoto/ONU WEB local.
• Suporte a supressão de tempestades de broadcast.
• As portas de dados diferentes são isoladas umas das outras.
• Controle do fluxo das portas.
• Suporte OLT como agente SNMP do gerenciamento unificado do gerenciamento da rede,
fácil de instalar e manter.
• Fornece uma variedade de funções de alarme de erros, facilitando o diagnóstico.
• Suporte a descriptografia AES-128 e a geração de chaves.
• Suporte a tecnologia DBA com prioridade baseada no modelo de gerenciamento duplo para
garantir que o mínimo do usuário.
• Suporte a tecnologia DBA com prioridade baseada no modelo de gerenciamento duplo para
garantir os requisitos mínimos específicos de banda do usuário.
• Função de desligamento remoto do serviço CATV.
• Comprimento de onda em operação: 1100 - 1600nm
• Perda de reflexão de luz: >45dB
• Potência óptica de entrada: -18dBm ~ 0dBm 

 A ONU GPON Wireless CSP-2111GW é baseada no chipset Realtek e oferece uma ampla gama
de recursos para sistemas FTTx, incluindo QoS e multicast. Uma solução de ampla largura de banda,
gerenciamento fácil com recursos avançados e alto desempenho, em conformidade com o padrão
ITU-T G.984.

 A tecnologia GPON, baseada no padrão ITU-T G.984, é a última geração de rede óptica passiva
de acesso integrado com alta largura de banda, eficiência, grande cobertura, interface para usuário
e muitas outras vantagens.

 A série Realtek GPON ONU pode integrar a função wireless com os padrões técnicos 802.11
n/b/g e a antena direcional de alto ganho integrado, a taxa de transmissão wireless é de até 300Mbps. 
Tendo uma larga cobertura o que traz segurança e eficiência para transmissões de dados.
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2.2    Especificações

2.3    Painel Traseiro

2.4    LEDs Indicativos

• Temperatura de Operação: 0ºC ~ 50ºC
• Umidade Relativa: 10% to 90% (sem condensação)
• Entrada do adaptador de energia: 12V/1A
• Potência Óptica TX: 0~5dBm
• Potência Óptica RX: -8~28dBm
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2.5    Conexão do Dispositivo

2.6    Aplicações

• Conecte a fibra: insira o conector de fibra SC na porta óptica do painel traseiro da ONU.
• Conecte o cabo Ethernet: Conecte o cabo Ethernet RJ-45 a qualquer porta LAN e
cada dispositivo doméstico, ou seja, o computador, decodificador IPTV e assim por diante.
• Conecte o adaptador AC: conecte o adaptador AC/DC na tomada de parede AC à porta
DC no painel traseiro da ONU.

Indicador

1 WIFI

LAN

LOS

PON

PWR

2

3

4

5

Descrição

WIFI

Porta LAN

Sinal Óptico

Registro ONU

Ligado/Desligado

Piscando: Dados estão sendo transmitidos
On: Ligado
Off: Desligado

On: Sinal Óptico menor do que a sensibilidade do receptor
Off: Sinal Óptico normal

Piscando: Dados estão sendo transmitidos através da porta Ethernet
On: Conexão está normal
Off: Conexão ethernet não está funcionando

Piscando: Processando registro no terminal OLT
On: Registrado no terminal OLT
Off: Processando registro no terminal OLT

On: Ligado
Off: Desligado

Plataforma de
gerenciamento
de rede remota

FWDM

PLC

ONU

Internet
WiFi

IPTV

DVBTelefone

Internet

CW

OLT

CATV TX EDFA
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3 Gerenciamento do login

3.1    Conexão direta entre ONU e PC

a) Local NIC do PC se conecta à porta LAN ou porta ETH da ONU via cabo ethernet.
b) Definir o endereço IP do PC como 192.168.101.X (X: 2-254).

c) Abra a janela cmd e certifique-se de que o PC pode executar o ping no IP do gerenciamento.
(192.168.101.1) da ONU. 

3 Login Web Management Locally

3.1 Physical Connection of ONU and PC

a) Local NIC of PC connects to LAN port or ETH port of ONU via wires.

b) Set the IP address of PC’s local NIC as 192.168.101.X (X：2-254).

c) Open cmd windows and make sure that PC can ping the management IP (192.168.101.1) of ONU.
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3 Gerenciamento do login

3.2    Acesso à interface Web de gerenciamento da ONU

Certifique-se de que você pode abrir a ONU como diz o tópico 3.1. Abra o navegador Web
(IE, Firefox, Google), copie e cole URL http: //192.168.101.1, aparecerá a seguinte página: 

Clique no botão de login. A página básica do produto aparece, da seguinte forma: 

Agora pode iniciar a configuração.

Usuário: adminisp Senha: adminisp

www.chipsce.com.br
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4 Registro de informações ONU

4.1    Visualizar o status de registro do ONU

4.2    Visualizar a informação óptica do ONU

4.3    Autentificação LOID

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Status > Internet Info > GPON Info, veja o status dos registros:

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Status > Internet Info > GPON Info, visualizar RX e TX da ONU:

LOID da ONU é aplicável principalmente do modo de autenticação de LOID e LOID + Senha
para ONU. Por padrão, o ONU registra para o OLT por SN e raramente usa LOID para registro.
Normalmente, não precisamos configurar LOID. Mas se necessário,  sua configuração se
da seguinte forma:

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Internet > Remote Mgmt > LOID, visualize ou configure LOID e senha do ONU:
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5.1    Configuração de modo roteador

Home Gateway Unit (HGU) ONU suporta a função de roteador, para que haja modo roteador e modo
bridge para internet. A diferença entre o modo roteador e o modo bridge se da, da seguinte forma: 

5 Configurações básicas para Internet

Modo Roteador: ONT como um equipamento de home gateway, o endereço IP ONT pode ser obtido de
3 maneiras, o que inclui DHCP, Endereço IP Estático e PPPoE. O endereço IP do dispositivo do
usuário é obtido através de DHCP do ONT ou configuração manual.

Modo Bridge: O ONT não obtém o endereço IP atribuído pelo dispositivo ou não pode definir
manualmente o endereço IP estático. É usado como um dispositivo de retransmissão e não
processa os dados. Existem 3 maneiras de obter o endereço IP no dispositivo do usuário, ou seja, 
DHCP, PPPoE, endereço IP estático. 

Nota: Por padrão, todas as portas LAN e dados de WIFI não estão vinculados a esta ligação WAN
(um LAN e WIFI SSID podem ser ligados somente a uma conexão WAN ao mesmo tempo).

5.1.1 Configurar conexão PPPoE WAN para Internet no Modo Roteador
Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Internet > Internet Config > Internet Config e terão alguns parâmetros
para configurar da seguinte forma:
(Nome da Conexão WAN) Selecione ‘Add WAN Connection’
(Modo) Selecione ‘Route’
(Modo de Conexão) Selecione ‘Ipv4’, se tiver Ipv6 na rede, podemos selecionar ‘Ipv4/Ipv6’
(Internet) Selecione ‘PPPoE’
(NAT) Verifique o recurso ‘NAT’, NAT é usado principalmente para função de tradução
de endereço da rede local e externa. O padrão para essa opção é ativado. Se você não
ativar essa opção, talvez você não possa usar a internet.
(Ativar VLAN) Podemos configurar essa opção de acordo com seu plano de rede. Se há VLAN
na rede para internet, temos que ativar a opção ‘Enable VLAN’. Se não, não precisamos
ativar esta opção, que será o modo transparente VLAN.
(VLAN ID) Configure essa opção de acordo com seu plano de rede.
(MTU) O padrão é 1492. Temos que mudar para MTU mais baixo, como 1400, se for possível pingar
o DNS, mas for possível a navegação na internet.
(Nome no Usuário) Digite a conta PPPoE, normalmente informada pelo PROVEDOR de
Internet.
(Senha) Digite a senha PPPoE, normalmente informada pelo PROVEDOR de Internet.
(Modo de Serviço) Selecione Internet, normalmente selecione no Modo de Rota.
(Desabilitar LAN DHCP) Não selecione esta opção. Normalmente um terminal, conectado à ONU HGU
receberá um endereço via DHCP. Portanto, não precisamos marcar esta opção para obter o endereço IP.
(Vínculo de Pontas) Vincule as portas físicas (porta LAN 1-4 e sem fios) com ligação PPPoE WAN.

www.chipsce.com.br
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5 Configurações básicas para Internet

Depois de configurar os parâmetros da conexão PPPoE WAN, clique em ‘Apply’ para finalizar

1. Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Internet > Internet Config > Internet Config, e terão alguns parâmetros
para configurar da seguinte maneira:

5.1.2 Configurar conexão DHCP WAN para internet no Modo Roteador

(Nome na Conexão WAN) Selecione ‘Add Wan Connection’
(Modo) Selecione ‘Route’
(Modo de Conexão) Selecione ‘Ipv4’ , se tiver Ipv6 na rede, podemos selecionar ‘Ipv4/Ipv6’
(Internet) Selecione ‘DCHP’
(NAT) Verifique o recurso ‘NAT’, NAT é usado principalmente para função de tradução
de endereço da rede local e externa. O padrão para essa opção é ativado. Se você não
ativar essa opção, talvez você não possa usar a internet.
(Ativar VLAN) Podemos escanear essa opção de acordo com seu plano de rede. Se há VLAN
na rede para internet, temos que ativar a opção ‘Enable VLAN’. Se não, não precisamos
ativar esta opção, que será o modo transparente VLAN.
(VLAN ID) Configure essa opção de acordo com seu plano de rede.
(MTU) O padrão é 1500. Temos que mudar para MTU mais baixo, como 1400, se for possível pingar
o DNS, mas não for possível a navegação na internet.
(Pedido DNS) Selecione 'Enable', o ONU obterá DNS do servidor DNS superior automaticamente,
selecionando ‘Disable’, temos que configurar manualmente um DNS estático para a ONU.
Podemos configurar um deles de acordo com o seu plano de rede.
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(DNS primário/ DNS secundário) Depois de desativar a função 'Request DNS', temos de
definir um DNS estático.
(Modo de Serviço) Selecione Internet, normalmente selecione no Modo Roteador.
(Desabilitar LAN DHCP) Não selecione esta opção. Normalmente um terminal, conectado à ONU HGU
receberá um endereço via DHCP. Portanto, não precisamos marcar esta opção para obter o endereço IP.
(Vínculo de Pontas) Vincule as portas físicas (porta LAN 1-4 e sem fios) com ligação PPPoE WAN.

5 Configurações básicas de Internet

Nota: Por padrão, todas as portas LAN e dados de WIFI não estão vinculados a esta ligação WAN
(um LAN e WIFI SSID podem ser ligados somente a uma conexão WAN ao mesmo tempo).

Depois de configurar os parâmetros da conexão DHCP WAN, clique em ‘Apply’ para finalizar

5.1.3 Configurar conexão WAN de endereço IP estático para internet no Modo Roteador
Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Internet > Internet Config > Internet Config e terão alguns parâmetros
para configurar da seguinte forma:

(Nome da Conexão WAN) Selecione ‘Add WAN Connection’
(Modo) Selecione ‘Route’
(Modo de Conexão) Selecione ‘Ipv4’, se tiver Ipv6 na rede, podemos selecionar ‘Ipv4/Ipv6’
(Internet) Selecione ‘Static’

www.chipsce.com.br
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5 Configurações básicas de Internet

Nota: Por padrão, todas as portas LAN e dados de WIFI não estão vinculados a esta ligação WAN
(um LAN e WIFI SSID podem ser ligados somente a uma conexão WAN ao mesmo tempo).

(NAT) Verifique o recurso ‘NAT’, NAT é usado principalmente para função de tradução
de endereço da rede local e externa. Verifique o padrão para habilitar o status. Se você não
ativar essa opção, talvez você não possa usar a internet.
(Ativar VLAN) Podemos escanear essa opção de acordo com seu plano de rede. Se há VLAN
na rede para internet, temos que ativar a opção ‘Enable VLAN’. Se não, não precisamos
ativar esta opção, que será o modo transparente VLAN.
(VLAN ID) Configure essa opção de acordo com seu plano de rede.
(MTU) O padrão é 1492. Temos que mudar para MTU mais baixo, como 1400, se for possível pingar
o DNS, mas não for possível a navegação na internet.
(Endereço de IP) Definir endereço IP estático.
(Máscara de Sub-rede) Desmonte a máscara do endereço IP estático.
(Gateway predefinido) Definir a porta de entrada padrão do endereço IP estático
(DNS primário/ DNS secundário) Depois de desativar a função 'Request DNS', temos de
definir um DNS estático.
(Modo de Serviço) Selecione Internet, normalmente selecione no Modo Roteador.
(Desabilitar LAN DHCP) Não selecione esta opção. Normalmente um terminal, conectado à ONU HGU
receberá um endereço via DHCP. Portanto, não precisamos marcar esta opção para obter o endereço IP.
(Vínculo de Pontas) Vincule as portas físicas (porta LAN 1-4 e sem fios) com ligação PPPoE WAN.

Depois de configurar os parâmetros da conexão IP WAN estático, clique em ‘Apply’ para finalizar
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Nota: Por padrão, todas as portas LAN e dados de WIFI não estão vinculados a esta ligação WAN
(um LAN e WIFI SSID podem ser ligados somente a uma conexão WAN ao mesmo tempo).

(Nome da Conexão WAN) Selecione ‘Add WAN Connection’
(Modo) Selecione ‘Bridge’
(Modo de Conexão) Selecione ‘Ipv4’, se tiver Ipv6 na rede, podemos selecionar ‘Ipv4/Ipv6’
(NAT) Verifique o recurso ‘NAT’, NAT é usado principalmente para função de tradução
de endereço da rede local e externa. A HGU ONU não lida com os pacotes do terminal,
por isso não precisamos de ativar a função NAT.
(Ativar VLAN) Podemos escanear essa opção de acordo com seu plano de rede. Se há VLAN
na rede para internet, temos que ativar a opção ‘Enable VLAN’. Se não, não precisamos
ativar esta opção, que será o modo transparente VLAN.
(VLAN ID) Configure essa opção de acordo com seu plano de rede.
(MTU) O padrão é 1500. Temos que mudar para MTU mais baixo, como 1400, se for possível pingar
o DNS, mas não for possível a navegação na internet.
(Modo de Serviço) Selecione ‘Internet’ ou ‘Other’ , normalmente, selecione ‘Internet’ para testes de
internet ou fluxo. Selecione ‘Other’ para serviço de IPTV. 
(Desabilitar LAN DHCP) Não selecione esta opção. Normalmente um terminal, conectado à ONU HGU
receberá um endereço via DHCP. Portanto, não precisamos marcar esta opção para obter o endereço IP.
(Vinculo de Pontas) Vincule as portas físicas (porta LAN 1-4 e sem fios) com ligação PPPoE WAN.

5.2 Configure a ligação WAN da ponte para a internet

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Internet > Internet Config > Internet Config e terão alguns parâmetros
para configurar da seguinte forma:

Depois de configurar os parâmetros da conexão WAN de ponte, clique em ‘Apply’ para finalizar

5 Configurações básicas para Internet

Login ONU WEB, selecione Status > Internet Info > Ipv4 Status e poderão verificar o status da conexão WAN.
É possível verificar se a conexão WAN recebeu um endereço IP no Modo Roteator e se a conexão está ativa
no Modo Bridge. Da seguinte forma:

5.3    Veja o status de conexão WAN

www.chipsce.com.br
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5 Configurações básicas de Internet

5.4    Excluir a conexão WAN
Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Internet > Internet Config > Internet Config. Selecione a conexão WAN
da ‘WAN connection name’ e clique em ‘Delete’:

6 Configuração ONU LAN
6.1    Configurar endereço IP LAN

(Endereço IP) Defina o endereço IP da interface Web de gerenciamento da ONU. O endereço IP padrão
é de 192.168.101.1
(Máscara de sub-rede) Definir a máscara do endereço IP de interface Web de gerenciamento da ONU.
(Desativar e ativar DHCP) Ativar ou desativar função do servidor DHCP ONU.
(Iniciar endereço IP/endereço IP final) Configure o intervalo de endereços IP reservados para o terminal.
O intervalo de endereço deve estar no mesmo segmento de rede da interface Web de gerenciamento
da ONU.
(DNS1/DNS2/DNS3) Configure o endereço DNS reservado para o terminal. Por padrão, 192.168.101.1,
o endereço do agente DNS é usado para o endereço DNS padrão. Podemos projetar isso de
acordo com o plano de rede.
(Editar faixa de endereço DHCP) Por padrão, a ONU destinará 10 endereços IP para todos os tipos
de terminais. Se não for suficiente, podemos editar a faixa de endereço DHCP para aumentar a faixa
de endereços.

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Internet > DHCP Server > Ipv4 DHCP Server e terão alguns parâmetros
para configurar da seguinte forma:
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6.2    Visualizar cliente LAN

Depois de configurar os parâmetros de endereço LAN, clique em ‘Apply’ para finalizar

6 Configuração ONU LAN

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Status > LAN & WLAN > LAN Status. Monitore o acesso de clientes de conexão ethernet
via porta LAN.

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Status > LAN & WLAN > WLAN Status. Monitore o acesso de clientes de conexão Wireless (WIFI).

www.chipsce.com.br
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7.3    IGMP Proxy
Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Application>IGMP Config > IGMP Proxy. Ative ou disative a função IGMP Proxy
e clique em ‘Save’.
Nota: Normalmente, o IGMP Proxy seria usado no Modo Roteador e no serviço Multicast/IPTV, pois o
ONU atua como agente Multicast. Não existe a funcionalidade IGMP Proxy no Modo Bridge.

7 Configurações IPTV/ Multicast

7.1 Configurar IPTV

7.2 Configurar snooping IGMP
Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Application > IGMP Config > IGMP Snooping. Ative
e desative a função IGMP Snooping e clique em ‘Save/Apply’ como mostra a seguir:

Inicialmente, configure uma conexão WAN Bridge para transportar o serviço
IGMP/IPTV de acordo com o tópico 6.2 e selecione 'Outros' em modo de serviço.
Após a configuração da conexão WAN Bridge, a configuração, relacionada a
outros protocolos multicast e VLAN multicast, pode se referir às seguintes
configurações dos tópicos 7.2 e 7.3.
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7.4    Configurar IGMP VLAN

8.1    Configuração Básica de WLAN

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Application > Multicast VLAN, selecione o WAN correspondente, clique em ‘Modify’ 
configure VLAN Multicast e clique em ‘Modify’. 

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Internet > WLAN Config e terão alguns parâmetros para se configurar
da seguinte maneira:

8 Configurações WLAN

(Habilitar wireless) Ative ou desative a função Wireless (WIFI).
(SSID Virtual) Clique em ‘Virtual SSID’ para entrar na página de configuração.
(Banda) O padrão é 2.4Ghz (B+G+N).
(SSID) Configure o nome da rede WIFI.
(Largura de Banda) A opção 20Mhz oferece mais compatibilidade, porque muitos PCs não
suportam 40Mhz, às vezes PCs não podem se conectar ao WiFi se selecionarmos 20Mhz/40Mhz.
(Canal) O padrão é automático, podemos selecionar um canal manualmente conforme as
condições do ambiente.
(Avançado) Clique em ‘Advanced’ e entre com a senha wireless na página de configuração.

www.chipsce.com.br
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Depois de configurar o wireless, clique em ‘Save/Apply’ para finalizar

Depois de configurar a senha do wireless, clique em ‘Save/Apply’ para finalizar

8.2    Configurar Senha WLAN

De acordo com o tópico 8.1, clique em ‘Advanced’ e entre na página ‘Wireless settings-security,
podemos configurar ‘Network authentication mode’, ‘Encryption’ e a senha do WiFi.

8 Configurações WLAN

8.3    SSID WLAN Virtual
Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Internet > WLAN Config > WLAN Config, e clique em ‘Virtual SSID’.
Podemos ativar e escolher banda e nome.

Depois de configurar, clique em ‘Save/Apply’ para finalizar
Nota: Podemos verificar o tópico 8.2 sobre configurar a senha de SSID.
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9.1    Configurar parâmetro de porta CATV

9 Configurações CATV

Selecione Management > CATV Config > CATV Config. Nesta página podemos habilitar ou desabilitar
a porta CATV e configurar os parâmetros de acordo com o requerido. Depois de terminado, clique em 
Apply Changes’ para sejam aplicadas.

9.2    Visualizar Informações CATV
Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Status > Device Info > CATV Info. Na página podemos ver o status
da porta CATV e parâmetros relacionados:

www.chipsce.com.br
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10 Gestão remota TR069

10.1 Configurar canal para gestão remota TR069

O gerenciamento remoto ONU TR069 é utilizado em redes com suporte à gerenciamento remoto
centralizado. Para usar ONU como gerenciamento remoto TR069 do cliente precisa fazer
as seguintes configurações.

Primeiramente, como no tópico 5.1 defina uma conexão Route WAN com 'Modo de Serviço'
como TR069, que é usado para atuar como um canal para o servidor TR069.

10.2 Configurar Cliente TR069

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Internet > Remote Mgmt > ITMS Server. Nesta página, podemos definir o
parâmetro ONU de cliente TR069 (Nome do usuário, senha, endereço de URL, nome de usuário para
conexão e senha solicitada).

Nota: Todos os parâmetros de TR069 são oferecidos pelo ISP.
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11 Gerenciamento Remoto do dispositivo

11.1    Configurar acesso remoto ONU

11.2 Restaurar configuração padrão/de fábrica
Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*,  selecione Management > Device > Restore ONU. Clique em ‘Restore Default Setting’.
O dispositivo irá restaurar os padrões de fábrica depois que aplicado.

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Management > WAN Access Control > WAN Access Control. Na página,
podemos ativar ou desativar o acesso remoto ao ping e o acesso remoto WEB da ONU 

Nota: A função restaurar no gerenciamento Web é efetiva para os ajustes de WIFI e configuração
de portas LAN. Não se aplica às configurações da conexão WAN.

www.chipsce.com.br
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11.3    Atualizar o Firmware

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, selecione Management > Firmware Upgrade > Firmware Update.
Clique em ‘search/procurar’ para selecionar o firmware, clique em ‘Upgrade’ para atualizar o ONU. Depois da
aplicação, o aparelho vai ser atualizado para a última versão do software. 

Nota: Não descompactar o arquivo de firmware. Enviar o arquivo .tar.
Após atualização, a ONU reiniciará automaticamente.  Não precisamos reinicializar manualmente.

11.4 Reinicialização do dispositivo

Acesse a interface de gerenciamento da ONU:
LOW*, Selecione Management > Device > Device Reboot. Clique em ‘Save/Restart’. Reinicie
o aparelho imediatamente depois da aplicação.
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Certificado de Garantia

SAC: (11) 2099-9900 - contato@chipsce.com.br - CNPJ: 57.464.653/0004-91

DADOS PARA GARANTIA

NOTA FISCAL Nº:
DATA DE COMPRA:   LOCAL DE COMPRA:
NOME:
ENDEREÇO:
CIDADE:         ESTADO:
CEP:

PRODUTO:         CÓDIGO:

TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA: 

1. Este produto possui garantia contra defeito de fabricação pelo período de 1 (um) 
ano, nele já computados os 3 (três) meses estabelecidos por Lei (garantia legal).
2. A garantia abrange o conserto ou a substituição do produto nos casos em que, a 
critério exclusivo da ChipSCE, mostrar-se inviável o conserto. 
3. O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, 
comprovada  mediante apresentação da nota fiscal e dos dados deste certificado 
devidamente preenchido. 
4. Para validade da garantia, o produto deve ser enviado em sua embalagem original e 
acompanhado de todas as peças e acessórios originais.
5. Verificado defeito de fabricação dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá 
contatar o revendedor.
6. As despesas com o envio do produto para reparo e seu retorno ao consumidor serão 
de responsabilidade deste. 
7. Análises e reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela 
ChipSCE, sob pena de perda da garantia. 
 
ESTÃO EXCLUÍDOS DA GARANTIA: 
1) Defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações de instalação e 
cuidados indicados no manual, bem como aqueles causados por agentes da natureza 
(enchentes, raios, etc.) e acidentes (quedas, batidas, etc)
2) Defeitos decorrentes do uso em desacordo com as recomendações contidas no 
manual do usuário, ligações em tensão elétrica errada, em redes com variação de 
tensão ou instalação inadequada. 
3) Danos externos na embalagem do produto.
4) Adulteração, violação ou rasura no lacre e/ou número de série do produto.
5) Nota fiscal de venda ausente ou rasurada, modificações inseridas na nota fiscal ou 
quaisquer irregularidades, na nota fiscal ou no produto. 


