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Direitos de edição

Este manual foi elaborado pela equipe da Wise Indústria de Telecomunicações. Nenhuma 
parte ou conteúdo deste manual pode ser reproduzido sem autorização por escrito da Wise 

Indústria de Telecomunicações.

A Wise Indústria de Telecomunicações se reserva o direito de modificar seus produtos, assim 
como o conteúdo de seus manuais, a qualquer momento, sem aviso prévio, de acordo com as 

próprias necessidades.

Como os produtos da Wise Indústria de Telecomunicações se mantém em constante 
aperfeiçoamento, algumas características podem não estar inclusas nos manuais, sendo anexadas 

ao produto em adendos.

Qualquer contribuição ou crítica que possa melhorar a qualidade deste produto ou manual será 
bem vinda pela equipe da empresa.

Se o conteúdo deste manual estiver em desacordo com a versão do equipamento fornecido ou 
seu manuseio, por favor, entre em contato com a empresa, por telefone/fax:

(0xx61) - 3486-9100

ou email:

wise@wi.com.br

Wise  Indústria de Telecomunicações

Departamento Comercial:

Setor de Indústria Bernardo Sayão
SIBS quadra 01 conjunto D lote 12

Núcleo Bandeirante  -  Brasília  - DF
CEP: 71736 -104

Visite a nossa Home Page: http://www.wi.com.br

http://www.wi.com.br/
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Modelo

1 - Utilização do modo GPRS

Na aba “Modules”, visualizada na figura a seguir, selecione a opção “3. GPRS Browser”.

A tela a seguir se abrirá. Nela, existem dois campos, que podem ser editados por meio da 
tecla F3 (“Edit”) ou da tecla →. O campo “Home Page”, deve-se digitar a página a ser acessada, 
usando-se as teclas alfanuméricas. O campo “Pin”, por sua vez, deve ser preenchido com o PIN do 
chip GSM inserido no equipamento. Na mesma tela, pode-se visualizar o nível do sinal encontrado 
pelo equipamento. 

Para iniciar o acesso à página desejada, basta pressionar a tecla F4 (“Start”). Caso a conexão 
GPRS tenha sido bem sucedida, o navegador será aberto e abrirá a página configurada como Home 
Page. 

No navegador, a tecla F1 posiciona o cursor na barra de endereço, as teclas F2 e F3 podem 
ser usadas para mover a seleção dos links (F2 seleciona o link anterior, enquanto F3 seleciona o link 
seguinte). Ao selecionar o link desejado, pressione a tecla START para acessar o mesmo. A tecla F4 
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retorna para a tela de onde foi acessado o BROWSER. As teclas VOL+ e VOL- voltam e avançam 
uma página, respectivamente.

Caso se deseje, pode-se utilizar as portas USB disponíveis no equipamento para conectar um 
teclado e um mouse e utilizá-los para navegação no navegador.
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