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Caro consumidor, ficamos muito satisfeitos 
por você ter escolhido um produto  da  linha 
PACIFIC NETWORK. É  para  nós motivo  de  
orgulho  a  sua preferência. Este aparelho é 
produzido com alta  tecnologia procurando 
atender suas expectativas e aprimorar a 
qualidade nas comunicações.

Guia Rápido
Adaptador PCI-E Card Wireless 150M

O Guia Rápido de Instalação irá ajudá-lo a instalar o Adaptador Wireless 
PN-PCI 150M, da Pacific Network, incluindo a instalação básica de hardware 
e software, assim como a configuração da disponibilidade de rede sem 
fio. A instalação rápida baseia-se no estabelecimento de rede sem fio não 
criptografada. Para instruções detalhadas, consulte o Guia do Usuário no CD 
de configurações.

1. Instalação de Hardware
• Desligue o PC desktop (de mesa) e desconecte a energia.
• Remova o gabinete do PC e localize um slot PCI-E livre na placa-mãe. Remova 
o suporte metálico de proteção da parte de trás do PC. Caso necessário, 
verifique instruções extras com o fabricante de seu computador.
• Deslize e fixe o adaptador PCI-E no slot, assegurando que todos os 
pinos estejam tocando os contatos do slot. Depois que o adaptador 
estiver firmemente colocado, prenda o suporte metálico ao chassi de seu 
computador com um parafuso de montagem. Feche o PC.
• Reconecte a energia e ligue seu PC.
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2. Instalação de Software para Windows XP
• Insira o CD de configurações no drive de CD-ROM. Ache o drive de CD/DVD 
onde o CD de instalação foi colocado. Abra a pasta PN-PCI 150M e clique duas 
vezes em Setup.exe. Em seguida, aparecerá a figura abaixo.
 

• Siga as instruções passo a passo para finalizar os passos do InstallShield 
Wizard (assistente de instalação).
Observações:
1) Caso Windows XP pedir Windows Logo testing (teste de compatibilidade), 
clique em Continue Anyway to continuar a instalação.
2) Após a instalação, o ícone  (cor cinza) ou  (cor verde) aparecerá no 
canto inferior da tela na barra de ferramentas do sistema. Caso contrário, 
poderá haver alguns problemas na instalação. Verifique cuidadosamente.
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3. Configurando a conexão wireless para Windows XP
3.1 Configurando por Pacific Network Utilitário Wireless (PNUW)
O ícone do Adaptador na barra de ferramentas  mostra a força do sinal 
utilizando cor e a indicação da força do sinal recebido (RSSI). Se o ícone for  
(verde), uma conexão sem fio foi estabelecida. Se o ícone for  (cinza), não 
existe conexão. Siga os passos abaixo para obter conexão manualmente.
• Clique duas vezes no ícone , e em seguida aparecerá o Pacific Network 
Utilitário Wireless (PNUW). Você também pode executar o utilitário ao clicar 
em Start (iniciar) -> Programs (programas) -> Wireless (sem fio) -> Pacific 
Network Utilitário Wireless. Na página da aba de configuração, clique em 
Profile Management (gerenciamento de perfil), e você visualizará a próxima 
tela abaixo.
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• Clique em Scan (buscar) na tela acima, e você visualizará a nova tela abaixo. 
Clique em Refresh (atualizar), e aparecerá a rede disponível mais recente.
 

• Na tela acima, destaque um nome de rede, clique em Activate (ativar), e você 
visualizará a próxima tela abaixo. Insira Client Name (nome do cliente) e SSID, 
clique em OK e você poderá se conectar à rede.
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Observação: Se uma rede sem fio bem equilibrada não puder ser criada, 
consulte o Guia do Usuário no CD de configurações ou seu revendedor para 
obter ajuda.
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3.2 Configurando por Windows XP Wireless Zero Configuration
• Windows XP exibirá uma mensagem de conexão em rede wireless, mostrada 
na tela abaixo. Para utilizar Windows XP Wireless Zero Configuration 
(configuração zero wireless), clique com o botão direito no ícone
“ ”, e selecione View Available Wireless Networks (visualizar redes sem fio 
disponíveis) na tela seguinte.
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• Em seguida aparecerá a figura abaixo, com várias opções disponíveis de rede 
sem fio. Você poderá destacar uma rede (tome test (teste) como exemplo) e 
clique em Connect (conectar) para adicionar uma rede.
 

Observação: Se você não instalou o SP2 para o Windows XP, a tela acima não 
estará disponível.

• Se a conexão for finalizada, o ícone será exibido como a próxima tela.
 

Observação: Se uma rede sem fio bem equilibrada não puder ser criada, 
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consulte o Guia do Usuário no CD de configurações de seu revendedor para 
obter ajuda.

4. Instalação de Software para Windows 2000
O software de instalação para Windows 2000 é similar ao do Windows XP, 
do item “2. Instalação de Software para Windows XP” para completar a 
instalação.

Observação: Se durante a instalação aparecer a janela “Digital Signature 
Not Found (assinatura digital não encontrado)”, clique em Yes para continuar 
a instalação.

5. Configurando a conexão wireless para Windows 2000
Após instalar o adaptador, o ícone  aparecerá no canto inferior da tela 
na barra de ferramentas do sistema. Para utilizar Pacific Network Utilitário 
Wireless, clique duas vezes no ícone. Os passos para Windows 2000 e Windows 
XP são muito semelhantes. Veja o item “3. Configurando a conexão wireless 
para Windows XP”.

6. Instalação de Software para Windows Vista
• Insira o CD de configurações no drive de CD-ROM. Ache o drive de CD/DVD 
onde o CD de instalação foi colocado. Abra a pasta PN-PCI 150M e clique duas 
vezes em Setup.exe. Em seguida, aparecerá a figura abaixo.
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• Siga as instruções passo a passo para finalizar os passos do InstallShield 
Wizard (assistente de instalação).

Observações:
Caso Windows Vista pedir Windows Logo testing (teste de compatibilidade), 
clique em Install this driver software anyway to continuar a instalação.

7. Configurando a conexão wireless para Windows Vista
Após a instalação do driver do adaptador, Windows Vista exibirá uma 
mensagem de conexão de rede wireless. O ícone  (verde) significa conexão 
sem fio estabelecida e o ícone (cinza) significa sem conexão. Para usar 
Windows WLAN Autoconfig para estabelecer uma conexão, siga os passos 
abaixo.

• Clique com o botão direito no ícone  na barra de ferramentas do sistema, 
em seguida, clique em Connect to a network (conecte a uma rede).
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• A seguinte tela, mostrada na figura abaixo, irá exibir redes sem fio 
disponíveis. Destaque a rede a qual deseja se conectar e clique em Connect 
(conectar).
 

• Para continuar, clique em Connect Anyway. Para finalizar a conexão, clique 
em Cancel.
• Se a conexão foi estabelecida, aparecerá a tela seguinte. Clique em Close 
para finalizar a conexão.

 
Observação: Para maiores informações sobre Autoconfig WLAN do Windows 
Vista, consulte a seção de Ajuda e Suporte do Sistema Operacional. Se uma 
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rede sem fio bem equilibrada não puder ser criada, consulte o Guia do Usuário 
no CD de configurações de seu revendedor para obter ajuda.
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8. Instalação de Software para Windows 7
• Insira o CD de configurações no drive de CD-ROM. Ache o drive de CD/DVD 
onde o CD de instalação foi colocado. Abra a pasta PN-PCI 150M e clique duas 
vezes em Setup.exe. Em seguida, aparecerá a figura abaixo.
 

• Siga as instruções passo a passo para finalizar os passos do InstallShield 
Wizard (assistente de instalação).

9. Configurando a conexão wireless para Windows 7
• Clique com o botão direito no ícone  no canto inferior da tela na barra de 
ferramentas do sistema e você visualizará a lista de redes sem fio disponíveis. 
Selecione SSID de seu Access Point, e utilize “test” como exemplo. Clique em 
Connect (conectar).
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• Se sua rede sem fio for segura, será solicitado que você insira a chave de 
segurança como mostrado na figura abaixo. Insira a frase-senha (exemplo: 
1234567890). E clique em OK.
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• Se a chave for inserida corretamente, você será conectado à rede como 
mostrado na figura abaixo.
 

Observação: Para mais informações sobre a Autoconfig WLAN do Windows 7, 
consulte a seção de Ajuda e Suporte do Sistema Operacional.

10. Configuração WPS
A função WPS –Wi-Fi Protected Setup  (instalação protegida Wi-Fi) permite 
que o adaptador entre rapidamente em uma rede sem fio.

Observação: A função WPS não é compatível com sistema operacional 
Windows 7.

Se o roteador wireless for compatível com WPS, você poderá estabelecer uma 
conexão sem fio entre o adaptador wireless e o roteador utilizando tanto o 
método PBC–Push Button Configuration (configuração por botão) como o 
método PIN.
Em primeiro lugar, o software WPS deverá estar instalado. Insira o CD de 
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configurações no drive de CD-ROM. Clique duas vezes em My Computer 
(meu computador), e clique duas vezes no drive de CD/DVD onde o CD de 
instalação foi colocado. Abra a pasta PN-PCI 150M, e clique duas vezes em 
WPS.exe. Em seguida, a figura abaixo será exibida.
 

Siga as instruções passo a passo para completar a instalação de WPS. Após 
finalizar, a função WPS estará ativada. Este guia mostrará 2 formas para 
configurar WPS. Para acessar outras formas, consulte o Guia do Usuário dentro 
do CD incluso no pacote.

10.1 Método PBC–Push Button Configuration (configuração por botão)
• Pressione o botão WPS no painel dianteiro do roteador. 
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• Clique duas vezes no ícone  no computador para abrir o utilitário WPS e 
você visualizará a figura abaixo. Clique em Next (próximo) para continuar.
 

• Selecione Push the Button on my Access Point (pressione o botão em meu 
ponto de acesso) na tela seguinte e clique em Next (próximo).
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• Espere um instante até que apareça a figura abaixo. Clique em Finish 
(finalizar) para finalizar a configuração WPS.
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10.2 Método PIN
• Clique duas vezes no ícone  no computador para abrir o utilitário WPS e 
você visualizará a figura abaixo. Clique em Next (próximo) para continuar.
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• Aparecerá a figura abaixo. Selecione a terceira opção e insira o valor 
de PIN que está em uma etiqueta na parte de baixo do roteador. Clique em 
Next (Próximo).
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• Quando aparecer a figura Wireless Configuration Completed (configuração 
wireless completada), a mesma que aparece no item 3 do método anterior, a 
configuração de WPS estará finalizada.

Observação: Se você gerar um novo código PIN para seu roteador, insira o 
novo código.

DIREITOS AUTORAIS E MARCAS REGISTRADAS 
As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Pacific Network 
é uma marca registrada da TEL Telecomunicações e Eletrônica Ltda.
Nenhuma parte das especificações pode ser reproduzida de nenhuma forma 
ou por nenhum meio ou usada para derivações como tradução, transformação 
ou adaptação sem permissão da TEL Telecomunicações e Eletrônica Ltda.
http://www.pacificnetwork.com.br
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Este dispositivo é destinado para uso doméstico e escritório em todos os 
países da UE (e outros países seguindo a Diretiva UE 1999/5/EC).
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Nome do cliente Assinatura do cliente

N° da nota fiscal Data da compra

Modelo N° de série

Revendedor

A Pacifi Network se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas
de seus produtos sem aviso prévio. Versão 1.0 - 06/2010

• QUALIDADE PACIFIC NETWORK • QUALIDADE PACIFIC NETWORK • QUALIDADE PACIFIC NETWORK • Q
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Este produto está garantido em caso de defeitos de material e mão-de-obra por um ano da data de compra 
da nota fiscal.
Esta garantia está aplicada somente se o equipamento estiver acompanhado da nota de compra e não 
evidenciar mau uso. Dentro dos termos da garantia a PACIFIC NETWORK realizará as intervenções necessárias.
Para utilização da garantia, o cliente deve encaminhar o aparelho a uma Assistência Técnica credenciada 
munido da nota fiscal de compra para validar a garantia.
Em caso de dúvidas entrar em contato através do e-mail sac@pacificnetwork.com.br ou pelo telefone 55 35 
3629.9344.
Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou dano incidental ou inconseqüente, incluídos os defeitos 
causados por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.), mal uso do aparelho (quedas, pancadas, 
etc.), instalação inadequada (cabos em curto-circuito, falta de isolação, fuga C.A., utilização de tensão 
inadequada), transporte inadequado. A garantia não será estendida a qualquer equipamento com o qual 
este produto for utilizado.
Esta garantia somente será válida para mercadorias compradas diretamente de nossos agentes ou 
distribuidores.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Acesse o nosso site www.pacificnetwork.com.br.

GARANTIA



TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA
CNPJ: 69.054.930/0002-05

www.pacificnetwork.com.br


