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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.
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INSTALAÇÃO DO SOFTWARE PARA WINDOWS

Ligue o computador, aguarde o sistema operacional iniciar completamente e 
faça o login, se necessário.

Fixe a antena externa na porta da antena do ADAPTADOR. Insira o 
ADAPTADOR na entrada USB do computador.
Selecione “cancelar” na janela a seguir.

Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM. Navegue pelo CD e clique 
duas vezes sobre “setup.exe” para executá-lo. O assistente executará todos os 
arquivos necessários ao computador automaticamente 
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Clique em “avançar” para aceitar o contrato.
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Selecione “instale o driver e o Ralink Wlan Utility” ou “Instale apenas o driver”, e 
clique em avançar.

Caso for selecionado “Instale o driver e Ralink Wlan Utility”

Selecione “Ralink ferramenta de configuração” e clique em avançar.
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Clique em instalar para a realização da instalação.

Clique em concluir para finalizar a instalação do software.

O seguinte ícone  será exibido na região inferior da tela (próximo ao 
relógio).

CONEXÃO COM O UTILITÁRIO RALINK:
Ao clicar no ícone, será exibida a janela principal do utilitário Ralink
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Clique no botão            para o programa buscar redes sem fio

Irá aparecer a janela com as redes disponíveis:

Selecione a rede desejada e em seguida clique no botão                    

aparecerá à seguinte janela:
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Em Autenticação e Encryption selecione de acordo com a rede, para continuar 
utilize a seta

Na janela seguinte escreva a senha da rede, e continue com a seta

Para salvar as informações clique no botão Perfil 
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Escreva o nome desejado e em SSID selecione a rede, confirme com a seta 

Caso selecione a opção “Instale apenas o driver”

Selecione a opção “Instalar somente o driver”
Clique em avançar para instalar;
Em seguida clique em concluir para finalizar a instalação;

Irá aparecer o ícone                na parte inferior da tela (próximo ao relógio);

Clique no ícone e selecione a opção “exibir rede sem fio disponível”, aparecerá 
à seguinte janela:

Selecione a rede desejada com um clique duplo e a seguinte janela aparecerá 
para ser inserida a senha da rede.
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Clique em conectar e o sistema irá conectar automaticamente.

    

  

 

“Este equipamento opera em caráter 
secundário, isto é, não tem direito 
à proteção contra interferência 
prejudicial, mesmo de estações de 
mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando 
em caráter primário”
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Nome do cliente Assinatura do cliente

N° da nota fiscal Data da compra

Modelo N° de série

Revendedor

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