INSTRUCOES
INSTRUCOES para o Pocket WiiFi(GL06P ver1.0)
Portegese Instruction for Pocket WiFi GL06
1 Recarga da Bateria
Bateria
・A partir de uma tomada na parede.
Carga completa em 4 horas.
・A partir de um computador(USB)
Carga completa em 9 horas.

2. Ligar/
Ligar/Desligar
Desligar
・Ligar
Pressione Power SW por 5 segundos e, em seguida
Conectar Rede 3GorLTE.
・Desligar
Pressione Power SW por 5 segundos e, em seguida
Desconectar rede 3GorLTE.
Se há um indicador "Wifi" no visor do Pocket Wi-Fi, pressione o
botão por 1 segundo e, em seguida, aparecerá o indicador de
Wi-fi na tela.

3 Configurar WiFi Para Laptop ou
ou iPhone/iPad
・Para Laptop
-Selecione o Painel de Controle a partir do “Menu Iniciar”
-Selecione “Central de Redes e Compartilhamentos” e, em
seguida, clique em Conectar a Rede.
-Selecione SSID “GL06P-xxxx” ou retorne ao Pocket WiFi e
clique em conectar.
-Digite a chave WPA. Sua chave WPA encontra-se na parte de
trás do dispositivo do Pocket WiFi. Feito isso, salve.
・Para iPhone/iPad
-Selecione o ícone Configurações e Geral e, em seguida, toque
em “Rede”e WiFi.
-Selecione SSID “GL06P-xxxx” ou retorne ao pocket WiFi e

clique em conectar.
-Digite a chave WPA. Sua chave WPA encontra-se na parte de
trás do dispositivo do Pocket WiFi. Feito isso, salve.
４ Redefinir Pocket WiFi
・Caso apresente algum problema, redefina o dispositivo do
Pocket
WiFi da seguinte maneira.
(Alguns PW não possuem a opção Reset)
・Abra a tampa da bateria,
Remova a bateria e aguarde por 15 minutos.
Devolva a bateria e Ligue o dispositivo
Pressione Reset SW .

5 Checklist de Devolução
・Dispositivo Pocket WiFi.
・Carregador AC
・Cabo USB
・Este Manual

6 Ações
A es Proibidas –
・Não
o abra o Pocket WiFi
・Não
o remova o SIM Card do dispositivo
dispositivo.
.
・Não
o use o dispositivo for a do Japão
usá-lo fora
Jap o. Se us
fora do Japão
Jap o
será
ser cobrada uma taxa de roaming sem limitação
limita o máxima
m xima.
xima.
※ Central de Suporte
Suporte
Fone: 0303-44554455-3935
Caso não
n o consiga conectar, entre em contato conosco.
Fone: 080080-34523452-7100

< Tente o seguinte processo se houver mau
funcionamento >
1. Retire o painel traseiro (consulte o manual).
2. Retire a bateria e aguarde por 15 minutos.
3. Apos 15 minutos, coloque a bateria de volta
dentro do dispositivo, não coloque o Painel de
volta e, em seguida, ligue a Wifi.
4. Pressione o botão Redefinir com um pino por
5 segundos (consulte o manual).
5. Coloque de volta a tampa lateral.
6. Tente reconectar seu dispositivo ao Pocket Wi-Fi.

