
Manual para ativar a internet

Se o Kit digital tem router externo, passe  para a página 
RouterExterno  ZTE  ou   Router Externo                              , caso 
contrário acompanha com as instruções a seguir para colocar o 
cartão da internet no PC:



Se o Kit Digital não tem router externo 
Coloque o cartão da internet no PC

Introduz a chave empurrando-a até a gaveta desencaixar.  A seguir retira a gaveta



Colocar o cartão da internet
Repara bem na posição 
do cartão e encaixa-o na 
gaveta. 
                                                                    

A seguir coloca  a gaveta com o 
cartão



Colocar o cartão da internet

A seguir liga o computador.

Se te esqueceste de encerrar  o pc anteriormente encerra-o agora e volta a ligar

Assim que o PC ligue verifica se tens  internet.

                                                                         



Observações  Importantes

Guarda as embalagens porque podem ser necessárias caso haja algum 
problema de fabrico podermos  acionar a garantia.

                                                                                  



Router Externo       ZTE 

                                                                                    

Se o router externo que acompanha o computador é um ZTE  ligue-o premindo o 
primeiro botão até aparecerem as luzes.



Router Externo  ZTE 

Veja a etiqueta na face de trás do router:
No Pc Clicar no icon da internet na barra de tarefas
 WiFi SSID : ZTE_XXXXXX (Escolher no PC este nome)
 WiFi Key: XXXXXXXX (Isto é a password que o PC vai 
pedir)

                                                                                    



Observações  Importantes

Guarda as embalagens porque podem ser necessárias caso haja algum 
problema de fabrico podermos  acionar a garantia.

                                                                                  



Router Externo

                                                                                    

Se o router externo que acompanha o computador é um 
.

Retire a tampa de trás e a bateria e tome nota dos passos seguintes:.



Router Externo

                                                                                    

Tire uma foto desta etiqueta 
ou  registe num papel as 
duas linhas .



Router Externo

                                                                                    

Coloque a bateria Coloque a tampa

Prima no botão de ligar 
até aparecerem as luzes.



No Pc, clicar no icon da internet na barra de tarefas
Escolher WiFi SSID :                           (o mesmo nome da etiqueta)
 WiFi Key:                   (Isto é a password)
                                                                              

Router Externo



Observações  Importantes

Guarda as embalagens porque podem ser necessárias caso haja algum 
problema de fabrico podermos  acionar a garantia.

                                                                                Bom Trabalho  


