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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Não instale o equipamento em ambiente exterior.

Mantenha uma distância de 10 cm em redor do 
equipamento para permitir ventilação adequada.

É recomendado que o equipamento não seja 
instalado perto de outros equipamentos eléctricos 
capazes de gerar fortes campos magnéticos ou 
eléctricos, tais como um micro-ondas.
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1. LIGAÇÕES  
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1 Reset Pressione o botão por um curto período de tempo para reiniciar o 
dispositivo ou pressione o botão por um longo período de tempo (mais 
que 10s) para repor as definições de origem e reiniciar o dispositivo.

NOTA
Reinicie o Huawei ONT com precaução, para evitar falhas no acesso à 
Internet. Se não conseguir aceder à Internet após reiniciar o dispositivo, 
consulte os nossos contactos em nowo.pt.

2 TEL1-TEL2 Utilizar estas portas para ligar o telefone ou Fax.

3 LAN1-LAN4 Utilizar estas portas para ligar equipamentos, tais como Computadores 
ou Set Top Box’s, através de cabo Ethernet

4 USB Utilizar esta porta para ligar dispositivos USB

5 On/Off Ligar e desligar o ONT

6 Power Ligar o alimentador de energia fornecido a esta ficha

7 Porta ótica A porta otica está equipada com uma ficha de borracha e ligada à 
fibra para uma transmissão upstream.

A ligação à porta ótica pode ser SC/APC.

NOTA
Antes de ligar a fibra ótica à porta do ONT, remova a tampa da porta 
no sentido da seta, traga a fibra para fora do ONT pela abertura da 
tampa e depois coloque novamente a capa no ONT.

8 WPS  Quando o led WLAN estiver ligado, pressione o botão WPS durante 
mais de 3s para iniciar a configuração do Wi-Fi.

9 WLAN Utilizar para ativar ou desativar a função WLAN

Quando o WLAN estiver desligado, pressione o botão WLAN durante 
mais de 3s para ligá-lo.

Quando o WLAN estiver ligado, pressione o botão WLAN durante mais 
de 3s para desligá-lo.
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LED Estado Desrição

Power Luz Fixa  O ONT está ligado

Luz Apagada O ONT está desligado

PON/LOS Ver tabela seguinte

LAN1- LAN4 Luz Fixa  Ligação Ethernet estabelecida

Luz intermitente Transmissão de dados através 
da porta Ethernet

Apagado Sem ligação Ethernet

TEL1- TEL2 Luz Fixa serviço disponível

Pisca duas vezes num 
segundo em chamada

Pisca uma vez a cada 
dois segundos serviço indisponível

Apagado A porta POTS está desativada

USB Luz Fixa Porta USB ligada

Luz intermitente transmissão de dados através 
da porta USB

Apagado sem ligação USB

WLAN Luz Fixa WLAN ativo

Luz intermitente transmissão de dados através 
da porta WLAN

Apagado WLAN desligado

WPS Luz Fixa WPS ativo

Luz intermitente Wi-Fi a aceder ao sistema

Apagado WPS desligado

PON LOS Desrição

Desligado Desligado Entre em contacto connosco. 
Consulte os nossos contactos 
em nowo.pt

Pisca duas vezes 
num segundo

Pisca duas vezes 
num segundo

Pisca duas vezes 
num segundo Desligado O ONT tenta estabelecer 

ligação com o OLT

Luz Fixa Desligado O ONT encontra-se ligado ao 
OLT

Desligado
Pisca uma vez 
a cada dois 
segundos

O ONT não está ligado à rede 
de fibra ótica.

Pisca uma vez a 
cada dois segundos

Pisca uma vez 
a cada dois 
segundos

Entre em contacto connosco. 
Consulte os nossos contactos 
em nowo.pt

NOTA 
Se o ONT não estiver ligado, todos os LEDS permanecem apagados.
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS

EQUIPAMENTO Huawei OptiXstar HG8245X6-8N

FUNÇÃO 4 Portas Ethernet
  2 Portas POTS
  1 Porta USB
  2.4GHz & 5.0GHz Wi-Fi 6

• Temperatura Ambiente: 0 ºC a +40 ºC
• Humidade: 5% - 95% (não-condensada)
• Dimensões (A x L x P): 247.5 mm x 216.5 mm x 72 mm (sem apoios)
• Peso: 800gr
• Consumo Máximo: 24W

3. PERGUNTAS FREQUENTES
COMO EFETUAR O LOGIN NA PÁGINA WEB DO EQUIPAMENTO?
LIGAÇÃO WI-FI

1. Ligar o smartphone, tablet ou pc à rede Wi-Fi do ONT Huawei

2. Introduzir o endereço de IP no browser e pressionar Enter. Na página web 
disponibilizada, introduzir as credenciais de acesso, User e Password. (Tanto 
o endereço de IP, como as credenciais de acesso encontram-se na etiqueta 
do equipamento).

A Imagem abaixo é apenas para referência.
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LIGAÇÃO VIA CABO ETHERNET

1. Ligar o PC ao ONT Huawei através do cabo Ethernet

2. Configurar o endereço de IP do computador na mesma sub net que o 
endereço da página web do ONT Huawei. Por exemplo, se o endereço da 
página web do ONT Huawei for 192.168.a.b (para consultar o endereço 
da página web do ONT Huawei, verifique a etiqueta do equipamento), 
configurar no computador o endereço de IP 192.168.a.c.

NOTA
O diagrama de ligações acima, bem como a página web do equipamento 
ilustrada são apenas para referência, pelo que as imagens reais do 
equipamento prevalecem.

3. Efetuar Log in na página web de configurações

a. Abrir o browser no computador e na barra de endereços introduzir o 
endereço IP que consta na etiqueta do ONT Huawei, seguido de Enter.

b. Introduzir o User e Password que constam na etiqueta do ONT Huawei e 
selecionar a opção Log In.

NOTA
• Se nenhuma alteração no sistema for efetuada num espaço de 5 minutos, a 

página web do equipamento irá efetuar automaticamente Log Out e surgirá 
novamente a página de Login.

• O acesso à página web do equipamento ficará bloqueado durante 1 minuto, 
caso sejam introduzidas credenciais erradas 3 vezes seguidas.

COMO ALTERAR A PASSWORD WI-FI?
1. Efetuar o Log In na página web do ONT Huawei através de um computador 

por via de cabo Ethernet. (Consultar informação na questão – Como efetuar 
Login na página Web do equipamento?)

2. Selecionar Advanced Configuration > WLAN e escolher 2.4G Basic Network 
Settings. (ou, se pretender configurar 5G Wi-Fi, escolher 5G Basic Network 
Settings.).



5

> INTRODUZIR NOVA 
PASSWORD E CLICAR NO 
BOTÃO APPLY

 

ESQUECI-ME DA PASSWORD!
1. Efetuar os passos acima, no entanto em vez de introduzir uma nova 

Password, selecionar a opção Hide, para mostrar a Password atual.

> CLICAR NA OPÇÃO HIDE 
PARA VER A PASSWORD

NÃO CONSIGO LIGAR À REDE WI-FI!
1. Verificar se o nome da rede ou password foram alterados

a. Se sim, efetuar a ligação com os novos dados de acesso.

b. Se não, efetuar a ligação à rede com os dados de acesso de origem. (Para 
consultar os dados de acesso de origem, verifique a etiqueta do ONT Huawei)

Verificar se o nome da rede ou 
password foram alterados

Efetuar a ligação à rede com os dados de acesso 
de origem. (Para consultar os dados de acesso de 

origem, verifique a etiqueta do ONT Huawei)

Efetuar a ligação 
com os novos dados 

de acesso.

Sim Não
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COMO MELHORAR A VELOCIDADE DE LIGAÇÃO VIA WI-FI DO 
ONT HUAWEI?
1. A velocidade de ligação depende da largura de banda contratada. A 

forma mais simples de aumentar a velocidade de ligação é contratar uma 
velocidade mais alta.

2. A velocidade de ligação Wi-Fi depende da força e qualidade do sinal 
Wi-Fi. Assegure-se de que o ONT Huawei está distante de qualquer fonte 
de interferências como TV’s, micro-ondas, frigoríficos, telefones sem fios, 
dispositivos Bluetooth e reduza o número de obstáculos entre o ONT Huawei 
e os seus equipamentos, tais como, computadores, smartphones ou tablets). 

O QUE FAZER CASO A LIGAÇÃO ESTEJA LENTA?
1. Verifique se os cabos estão corretamente ligados e em caso de dúvida 

desligue-os e volte a ligar.

2. Verifique se está a efetuar alguma operação com qualquer outro dispositivo, 
como por exemplo, downloads ou serviços de streaming de vídeo que 
possam estar a ocupar muita largura de banda. Algumas aplicações 
ocupam bastante largura de banda causando uma diminuição na 
velocidade de acesso.

QUANDO RECEBO UMA CHAMADA O TELEFONE NÃO TOCA, NO 
ENTANTO, AO ATENDER, CONSIGO COMUNICAR!
O ONT Huawei suporta um máximo de 60V AC de corrente para o toque de 
chamadas recebidas. Verifique a voltagem do seu telefone e caso seja superior a 
60V AC, troque de telefone.

COMO REPOR AS DEFINIÇÕES DE ORIGEM DO ONT HUAWEI? 
Pressione com um objeto fino e pontiagudo a entrada Reset do equipamento, 
por um período aproximado de 10 segundos. Todas as luzes do ONT Huawei se 
irão apagar e de seguida acender, querendo dizer que o Reset foi efetuado com 
sucesso.

NOTA
Tenha a devida precaução ao efetuar este procedimento. O Reset elimina todas 
as configurações efetuadas no equipamento e pode provocar a ausência do 
serviço de Internet. Se esta situação ocorrer, contacte o serviço de apoio ao 
cliente.
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4. REGRAS DE SEGURANÇA
Os utilizadores devem ler atentamente as regras de segurança e 
serão responsáveis por qualquer incidente resultante da violação das 
precauções mencionadas.

> Não direcione o reforço do cabo ótico ou outras partes metálicas para o 
interior. Não instale linhas telefónicas, cabos de rede, adaptadores de corrente 
ou cabos elétricos no exterior. Estas medidas ajudam a prevenir danos 
pessoais e ao dispositivo, especialmente durante trovoadas.

> Caso o adaptador de corrente do equipamento sofra danos não deverá tocar 
no mesmo, sendo que deverá ser substituído.

> Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças. Os componentes e 
acessórios são de pequenas dimensões e representam risco de asfixia.

> Não olhe diretamente para a porta óptica do equipamento uma vez que 
poderá causar ferimentos oculares.

> Não utilize um adaptador de corrente que não seja o original (enviado com 
o equipamento), caso contrário o equipamento poderá não ser seguro, 
funcionar incorretamente ou apresentar um comportamento anormal.

> Se a embalagem tiver uma unidade de alimentação de reserva (BBU), não a 
desmonte, repare ou incinere. Caso contrário, poderá representar riscos de 
segurança.

PRECAUÇÕES À PROVA DE FOGO
Manter o dispositivo afastado de fontes de fogo ou calor, incluindo aquecedores 
elétricos, fornos, fogões e velas; caso contrário, o dispositivo pode aquecer ou 
derreter, causando fogo em casos extremos.

Sempre que necessário, substitua cabos ou tomadas elétricas deterioradas, que 
forneçam energia ao ONT, de forma a minimizar riscos ao nível da segurança.

ÁREA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA
Não colocar ou operar o ONT num ambiente que contenha materiais 
inflamáveis, explosivos, gases ou fumos.

Não colocar materiais inflamáveis ou explosivos junto ao equipamento.

REDUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
Este equipamento está de acordo com o Regulamento (CE) Nº 1907/2006 e com 
a Directiva RoHS 2011/65/UE.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Através do presente documento, a Huawei Technologies Co., Ltd. Declara que 
este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no 
seguinte endereço de Internet: www.huawei.com/en/product-certification. 

RESTRIÇÕES NA BANDA 5 GHZ
De acordo com o Artigo 10 (10) da Diretiva 2014/53/EU, a embalagem mostra 
que este equipamento rádio irá ser sujeito a algumas restrições quando 
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colocado no mercado da Bélgica (BE), Bulgária (BG), República Checa (CZ), 
Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha 
(ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), 
Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países Baixos (NL), Áustria (AT), 
Polónia (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Eslovénia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia 
(FI), Suécia (SE), Irlanda do Norte como parte do Reino Unido (UK(NI)), Turquia 
(TR), Noruega (NO), Suíça (CH), Islândia (IS) e Liechtenstein (LI). 

A funcionalidade Wi-Fi para este dispositivo está restrita para o uso interior 
apenas quando opera na gama de frequências entre 5150 e 5350 MHz.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
> Utilizar o dispositivo num ambiente limpo e bem ventilado ambiente interior, 

fora da luz solar direta.

> Armazenar o dispositivo e acessórios em temperaturas entre -10°C a +35°C 
e humidade relativa 30%-85% RH durante 9 meses, no máximo. Se o RH 
ambiente a temperatura ou humidade relativa for demasiado elevada ou 
demasiada baixa, o dispositivo pode não funcionar corretamente.

> Instalar o dispositivo em estrita conformidade com a requisitos do fornecedor. 
Assegure-se de que existe em espaço mínimo de 10 cm em torno do 
dispositivo para a dissipação de calor. Durante a instalação, manter o 
dispositivo longe de objetos inflamáveis e aparelhos elétricos que gerem 
fortes campos magnéticos ou campos elétricos, incluindo fornos, micro-ondas, 
frigoríficos e telemóveis.

> A gama de voltagem de entrada deve estar de acordo com a rede elétrica 
local. Por exemplo, a tensão de entrada do dispositivo é de 200-240 V AC para 
a União Europeia e o Reino Unido.

> A tensão de alimentação do dispositivo deve cumprir os requisitos sobre a 
tensão de entrada do dispositivo.

> Antes de usar o adaptador de energia, verifique se o adaptador está intacto.

> Antes de ligar ou desligar os cabos, pare de utilizar o dispositivo, desligar a 
energia e verificar que as suas mãos estão secas.

> Na ocorrência de trovada/relâmpagos, desligue a energia e todos os cabos, 
incluindo o cabo de alimentação, o cabo ótico e o cabo de rede.

> Impedir que objetos entrem no dispositivo através dos furos de dissipação de 
calor. Prevenir a entrada de água ou outros líquidos no dispositivo.

> Não cubra o dispositivo com quaisquer objetos que possam bloquear a 
dissipação de calor; caso contrário, o dispositivo pode sobreaquecer e não 
funcionar corretamente.

> Se ocorrer uma anomalia, por exemplo, líquido entra no dispositivo, ou 
o dispositivo gera fumo, sons, ou odores invulgares, deixam de utilizar o 
dispositivo imediatamente. Desligar a sua energia, e desligar todos os cabos 
para o dispositivo, incluindo o cabo de alimentação, cabo ótico, e cabo de 
rede.

> Antes de limpar ou manter o dispositivo, parar utilizando-o, fechar todas as 
aplicações, e desligar todos os cabos.
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> Não utilizar quaisquer produtos químicos fortes, detergentes, ou outros 
agentes químicos para limpar o dispositivo. Em vez disso, utilizar um pano 
limpo, seco e macio para limpar a casca e acessórios do dispositivo.

> Manter o dispositivo seco quando for armazenado, transportado ou 
utilizado. Impedir que o dispositivo colida com outros objetos; caso contrário, 
o dispositivo e os seus os acessórios podem ser danificados e tornar-se 
defeituosos.

> Nenhuma unidade ou indivíduo não autorizado pode desmontar ou modificar 
o dispositivo ou acessórios.

> O dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 
cm entre as antenas e o seu corpo.

> Elimine os materiais de embalagem, esgotados baterias, e dispositivos antigos 
ou abandonados em de acordo com as leis e regulamentos locais.

A sua reciclagem é fortemente recomendada. 
INFORMAÇÃO ACERCA DE RECICLAGEM
Este símbolo na embalagem do produto, ou no Guia do produto 
lembra-lhe que todos os produtos eletrónicos devem ser depositados 
em pontos de recolha no final dos seus ciclos de vida. Não devem 

ser descartados como lixo doméstico. É da responsabilidade dos utilizadores 
depositarem o dispositivo em pontos de recolha adequados para a reciclagem 
de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) de acordo com as 
leis locais.

A correta recolha e reciclagem do seu aparelho ajuda assegurar que o 
equipamento elétrico e eletrónico (EEE) e respetivos resíduos são reciclados de 
uma forma que conserva os materiais e protege a saúde humana e o ambiente. 
O manuseamento inadequado, quebra acidental, danos, e/ou reciclagem 
inadequada no final do o ciclo de vida do produto pode ser prejudicial para a 
saúde e o para o ambiente. 

Para mais informações sobre onde e como deixar os seus resíduos de EEE, 
contacte as suas autoridades locais, retalhista, ou resíduos domésticos serviço 
de eliminação de resíduos.

A eliminação do dispositivo está sujeita à Diretiva REEE Reformulada (Diretiva 
2012/19/UE). O objetivo de separar os REEE de outros resíduos é para minimizar 
os potenciais impactos ambientais e riscos para a saúde humana causados por 
quaisquer substâncias perigosas.

ERP INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Pela presente, a Huawei Technologies Co., Ltd. declara que o produto cumpre a 
diretiva 2009/125/CE e o seu regulamento de aplicação (CE) n.º 1275/2008 e (EU) 
2019/1782.

Se todas as portas de rede com fios estiverem ligadas e todas as portas de rede 
sem fios ativadas, o consumo de energia do produto em modo de espera de 
rede é inferior a 20,0 W.

Para as informações sobre o produto apresentadas nas páginas web de livre 
acesso dos fabricantes, exigidos por (UE) nº 801/2013, visita www.huawei.com/en/
product-certification.



Para mais informação 
consulte www.nowo.pt.

Para ativar ou descativar a função de rede sem fios:
> Premir o botão WLAN no painel lateral do produto. (Ignorar este método se o 

produto não tiver tal botão ou este botão é inválido).

> Entrar na página web, escolher Mais > WLAN > Configuração Avançada WLAN. 

(Diferentes produtos podem ter páginas de configuração diferentes).

BANDAS DE FREQUÊNCIA E POTÊNCIA
(a) Bandas de frequência em que o equipamento de rádio opera: algumas 
bandas podem não estar disponíveis em todos os países ou todas as áreas. 
Contacte o seu operador local para mais detalhes.

(b) Potência máxima de radiofrequência transmitida em bandas de frequência 
em que o equipamento de rádio opera: A potência máxima para todas as 
bandas é inferior ao valor limite superior especificado na respetiva norma 
padrão.

Os valores nominais aplicáveis a este equipamento relativos ás bandas de 
frequência e potência de transmissão são os seguintes:

Wi-Fi 2,4 GHz: 2400-2483,5 MHz, < 20 dBm 
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5350 MHz, < 23 dBm; 5470-5725 MHz, < 30 dBm

A gama de frequências, potência máxima de saída e domínio regulamentar não 
podem ser alterados pelos utilizadores.

ACESSÓRIOS E INFORMAÇÃO DE SOFTWARE
Aconselha-se a utilização do adaptador (por exemplo, HW-12XXXXXXX) que 
cumpre os requisitos da certificação CE e que foi entregue com o produto.

Diferentes produtos podem entregar diferentes adaptadores. Para detalhes 
sobre o modelo do adaptador, ver a chapa de identificação do adaptador.

A versão do software está no formato de VXXXRXXXCXX (por exemplo, 
V300R015C10).

As atualizações de software serão lançadas pelo fabricante para corrigir 
bugs ou melhorar funções após o lançamento do produto. Todas as versões 
de software disponibilizadas pelo fabricante foram verificadas e estão em 
conformidade com as respetivas regras.

Para mais informações sobre o software, ver a página web do produto.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2021. 
Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou 
transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem 
consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd.


