Atualização de software do modem
antes da instalação

Visão geral
Este guia fornece instruções sobre como atualizar o software dos modems Viasat no
inventário para economizar tempo e superar possíveis obstáculos durante a instalação
no local.
Observação – este é um processo opcional que pode ser seguido para verificar falhas
no modem e poupar tempo no local com atualizações de modem.
ITENS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO
MODEM
•

•
•
•
•
•

ODU satélite totalmente instalado e funcional com cabeamento adequado com
posicionamento e pico realizados.
o Se o sistema de satélite for usado apenas para atualizar o software do
modem, ele não precisa ser aterrado. Caso contrário, deve ser aterrado.
Um modem Viasat
Um cabo Ethernet padrão
Um laptop com entrada Ethernet
Tomada elétrica ativa
Chave do modem (fornecida pela Viasat)

Modem ViaSat

Instruções de atualização do software:
1. Conecte o cabo COAX a partir do hardware satélite à entrada COAX do modem e conecte
o cabo de alimentação do modem a uma tomada de força em funcionamento (pode
precisar de um adaptador ou UPS). Verifique se o indicador de status de LED está ligado.

2. Conecte um cabo ethernet do laptop à entrada Ethernet do modem e insira o seguinte
URL ao navegador da web do laptop: http://192.168.100.1. A página a seguir deve
carregar.

3. Clique em Modem >> Instalar, insira a Chave de Modem fornecida pela Viasat na página
e pressione “Enter” (Entrar).

4. A página a seguir será exibida apenas com a Verificação de link ODU com marcação em
verde na coluna da direita. Clique em “Finish” (Concluir).

5. Volte à página de status do cabo de modem/IFL http://192.168.100.1 e o modem
começará a atualizar o software. Isso pode levar 10 minutos para ser concluído.

6. Uma vez que o software tenha sido atualizado, o modem reiniciará e a informação
“Software Download” (Download do software) mudará para “Online”. O indicador de
status de LED na parte superior do modem ficará azul. O modem pode agora ser
desconectado do laptop.

