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BEM-VINDO

Não importa o quanto você esteja longe, o ponto de acesso Wi-Fi por satélite Sat-Fi2 da Globalstar mantém você 

conectado ao que importa. O Sat-Fi2 atende às suas necessidades quando não há cobertura por celular ou ondas 

de rádio, mantendo abertos os canais de comunicação por voz e dados quando você mais precisa. Com Sat-Fi2, 

você pode utilizar seus dispositivos pessoais com acesso Wi-Fi e manter-se conectado à mais recente e moderna 

rede móvel por satélite, com velocidade de dados de até 72 kbps! Até 8 usuários diferentes podem se conectar a 

um único Sat-Fi2 para navegar na Web, enviar e-mails e mensagens de texto, fazer ligações, utilizar dados móveis, 

obter atualizações sobre o clima e muito mais. Sat-Fi2 é leve, resistente à água e a impactos, além de caber na 

palma da sua mão. Sat-Fi2 é o único dispositivo que você precisará para manter contato com a família, amigos, 

contatos de negócios e serviços de emergência.

OBSERVAÇÃO: 

O que vem na caixa? 
• Unidade Sat-Fi2

• Cabo de Dados/Alimentação Micro USB de 45 cm

• Adaptador CA de Parede (Tomada)

• Guia de Referência GEOS

• Guia de Início Rápido

• Cartão de Garantia

Antes de utilizar o Sat-Fi2, a Globalstar recomenda dispor de alguns minutos para a leitura 
deste Guia do Usuário com o fim de garantir uma configuração satisfatória do Sat-Fi2. Realize 
cada passo antes de seguir ao próximo.

Ativação do Sat-Fi2 

Para começar a utilizar o Sat-Fi2, certifique-se de ter uma assinatura ativa. Confira se recebeu um e-mail com o 

Formulário de Ativação Globalstar de message-noreply@globalstar.com. Esse e-mail conterá o Número da Conta (por 

exemplo, AC00123456), necessário para registrar o Perfil Minha Conta. Caso você não tenha uma assinatura ativa ou 

tiver problemas com seu dispositivo, visite Globalstar.com/SuporteSat-Fi2 para obter assistência.

Contas de proprietário e convidado

Há dois tipos de contas de usuário associadas ao Sat-Fi2:

• Conta de proprietário – Proprietário real ou administrador designado do dispositivo Sat-Fi

 ○ Ligações – Fazer ligações

 ○ Mensagens de texto – Enviar e receber mensagens de texto

 ○ E-mail – Acesso à conta pessoal de e-mail

 ○ Redes sociais – Enviar publicações ao Twitter

 ○ Clima – Visualizar condições climáticas locais

 ○ Privilégios administrativos

• Alterar a senha do Sat-Fi Wi-Fi

• Excluir mensagens da Fila

 ○ Acesso à Minha Conta

• Conta de usuário convidado – Utiliza a franquia de minutos para ligações, mensagens de texto e dados do 

proprietário para realizar as seguintes ações:

 ○ Ligações – Fazer ligações utilizando o número do dispositivo móvel Sat-Fi do proprietário

 ○ Mensagens de texto – Enviar e receber mensagens de texto utilizando o número do dispositivo  
móvel Sat-Fi2 do proprietário

 ○ E-mail – Acesso à conta pessoal de e-mail

 ○ Redes sociais – Enviar publicações ao Twitter

 ○ Clima – Visualizar condições climáticas locais
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REGISTRO DO PERFIL MINHA CONTA

Registro do usuário

Para acessar o Sat-Fi2, os usuários precisam primeiro registrar uma conta. Siga os passos abaixo para registrar um 

novo usuário.

1. Em um navegador da Web, acesse https://mysatfi.globalstar.com

2. Selecione Registrar

3. Digite o endereço de e-mail utilizado para ativar o dispositivo e o Número da Conta Globalstar localizado no 

e-mail de confirmação da ativação

4. Selecione Confirmar

5. Selecione o idioma de preferência

6. Crie um nome de usuário, senha e informação de pergunta de segurança

7. Selecione Registrar

8. O registro da Minha Conta estará concluído.
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PRIMEIROS PASSOS

As instruções a seguir são apenas para usuários iOS e Android. Caso você não seja um usuário iOS ou Android, 

acesse Globalstar.com/SuporteSat-Fi2 para obter instruções de configuração. 

Nome de usuário e senhas padrões do Sat-Fi2

• Sat-Fi2 Wi-Fi
 ○ Nome de usuário:  Sem nome de usuário por padrão
 ○ Senha:   satfi1234

• Administrador Sat-Fi2
 ○ Nome de usuário:  admin
 ○ Senha:   admin

1º passo – Carregar o Sat-Fi2

O Sat-Fi2 deve ter bateria suficiente antes de ser configurado para uso. Siga os 

passos abaixo para carregar a bateria do Sat-Fi2:

1. Remova a tampa da Porta de Dados/Alimentação USB girando o 

anel-D no sentido anti-horário. Guarde a tampa da Porta de Dados/

Alimentação USB em um local seguro.

2. Conecte o Cabo de Dados/Alimentação Micro USB à porta de 

Dados/Alimentação USB do Sat-Fi2 e ligue em um computador ou 

no Adaptador de Alimentação CA de Parede (incluso na caixa). O 

Sat-Fi2 fará um autoteste (os LEDs piscarão em uma sequência da 

direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita). Se o 

LED de Alimentação estiver piscando na cor VERMELHA, a bateria 

precisa de mais tempo de carga.

3. Para obter melhores resultados, deixe o Sat-Fi2 conectado ao 

carregador por pelo menos 7 horas. O LED de Alimentação ficará 

estável e em cor VERDE.

4. Desconecte o Cabo de Dados/Alimentação Micro USB e recoloque a 

tampa da Porta de Dados/Alimentação USB no Sat-Fi2 girando a anel-D no sentido horário.

OBSERVAÇÃO: A tampa da Porta de Dados/Alimentação USB precisa ser instalada corretamente para 
garantir a integridade da resistência à água.

2º passo – Instalar o aplicativo Sat-Fi2 em um smartphone 

1. Utilizando a internet ou uma conexão móvel, faça download e instale o aplicativo Sat-Fi2 da Google 

Play Store ou Apple Store.

3º passo – Ligar o Sat-Fi2 e abrir o aplicativo Sat-Fi2 

1. Ligue o Sat-Fi2.

2. Certifique-se de que o smartphone tenha uma conexão de internet móvel ou Wi-Fi.

3. Abra o aplicativo Sat-Fi2 selecionando.

OBSERVAÇÃO: O aplicativo Sat-Fi2 fará download de alguns 
arquivos necessários para a configuração. 
Não feche o aplicativo Sat-Fi2 durante o processo.

Sat-Fi
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4º passo – Configurar o aplicativo Sat-Fi2 como proprietário

Siga os passos abaixo para configurar o aplicativo Sat-Fi2 como proprietário:

1. Certifique-se de que o dispositivo tenha uma conexão LTE ou Wi-Fi e selecione o ícone Sat-Fi2

2. Selecione Permitir para os próximos passos: 

Tirar fotos, gerenciar localização GPS, enviar e anexar fotos, acessar contatos, fazer chamadas de voz e   
ligações telefônicas.

3. Selecione SOU PROPRIETÁRIO

4. Digite seu nome de usuário e senha da Minha Conta Globalstar

5. Configurar Redes Sociais (opcional)

6. Ligue o Sat-Fi2

7. Ative o Wi-Fi do smartphone e selecione Sat-Fi2 Wi-Fi – O nome padrão é: satfi2_ <xxxxxx>  

(onde xxxxxx serão os 6 últimos dígitos do ICCID)

8. Digite a senha padrão para o Sat-Fi2 Wi-Fi: satfi1234

9. Volte ao aplicativo Sat-Fi2

10. Selecione CONECTAR

11. Digite a senha padrão de administrador: admin

12. Selecione VALIDAR 

Para Android: Uma mensagem para uso de bateria em segundo plano será exibida, selecione OK. Depois, selecione NÃO à 
solicitação para ignorar as otimizações de bateria

13. A criação da conta de proprietário está concluída

Configurar o aplicativo Sat-Fi2 como convidado 

Com as contas de convidado, os proprietários do Sat-Fi2 podem permitir que convidados se registrem e utilizem o 

Sat-Fi2. Siga os passos abaixo para criar uma conta de convidado no Sat-Fi2

- Siga os passos 1 e 2 do guia “Configurar como Proprietário”

1. Selecione CONFIGURAÇÕES DO WI-FI

2. Ative o Wi-Fi do smartphone

3. Selecione Sat-Fi2 Wi-Fi – O nome padrão do Wi-Fi é: satfi2_ <xxxxxx> (onde xxxxxx serão os 6 últimos 

dígitos do ICCID)

4. Digite a senha padrão para o Sat-Fi2: satfi1234

5. Selecione CONECTAR/ENTRAR

6. Selecione SOU CONVIDADO

7. Crie uma conta de convidado preenchendo o formulário e selecione ENVIAR

8. A criação da conta de convidado está concluída
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5º passo – Testar a configuração e a conexão do Sat-Fi2

Siga os passos abaixo para fazer uma chamada por satélite, enviar uma mensagem de texto, receber uma chamada 

ou navegar na Web, confirmando que o Sat-Fi2 está configurado e funcionando corretamente:

1. Verifique se: 

- O Sat-Fi2 está a céu aberto, com visão 360º e desimpedida do céu (prédios, árvores, etc.) 

- O Sat-Fi2 está virado para cima – logotipo e botão Ligar virados para cima 

- A antena colocalizada do Sat-Fi2 está totalmente esticada para cima e ligada

2. Verifique se os ícones  e  são exibidos no aplicativo Sat-Fi2, indicando que o Sat-Fi2 tem boa 

conexão com os satélites.

3. Selecione o ícone Telefone

4. No teclado do telefone, faça uma das ações a seguir: 

- Digite um número de telefone 

- Selecione um contato 

5. Selecione o ícone Telefone para fazer a chamada

6. Dentro de poucos segundos, você ouvirá o tom de discagem e será conectado

7. Selecione  para desligar

8. O Sat-Fi2 agora está configurado e funcionando corretamente

Práticas recomendadas de uso 

• O Sat-Fi2 NÃO funcionará em ambientes fechados. Ele 

precisa estar a céu aberto (o uso em ambientes fechados 

requer uma Antena Remota e uma Estação de Ancoragem 

Móvel – disponíveis em breve)

• A antena colocalizada do Sat-Fi2 precisa estar totalmente 

esticada para cima

• Ligue o Sat-Fi2 antes de usá-lo – O Sat-Fi2 pode levar até 

5 minutos para inicializar e ajustar o GPS

• Para um desempenho ideal:

 ○ O Sat-Fi2 precisa ter uma visão 360º e desimpedida do céu (prédios, árvores, etc.)

 ○ O Sat-Fi2 deve ser colocado sobre uma superfície plana, com o botão Ligar e o logotipo Sat-Fi2 virados 
para cima 

• Certifique-se de que todos os usuários tenham feito download e instalado o aplicativo Sat-Fi2 antes de desligar o 

serviço de internet/móvel

• Antes de realizar uma chamada de voz ou enviar uma mensagem de texto, certifique-se de que os ícones   

e  sejam exibidos na Barra de Status do aplicativo Sat-Fi2, indicando que o Sat-Fi2 tem boa conexão 

com o satélite
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PANORAMA DO SAT-FI2

Visão geral do Sat-Fi2

• Antena Colocalizada – Deve estar totalmente estendida para cima para ter um desempenho ideal

• LED de Alimentação – Exibe o status de energia

• LED de Satélite – Exibe o status de conexão com o satélite

• LED de S.O.S. – Exibe o status de S.O.S.

• Porta de Dados/Alimentação USB
 ○ Remova a tampa para acessar a Porta de Dados/Alimentação USB
 ○ Utilize a porta para carregar a bateria e conectar o dispositivo a um computador

• Porta de Alimentação Externa – Utilizar com carregador 12 V (disponível em breve)

• Botão Ligar
 ○ Ligar – Pressione e segure por 1 segundo
 ○ Desligar – Pressione e segure por 3 segundos

• Botão de S.O.S.
 ○ Ligar S.O.S. com GEOS – Pressione e segure o botão S.O.S. até que o LED de S.O.S. pisque em 

cor VERDE
 ○ Cancelar S.O.S. com GEOS – Pressione e segure o botão S.O.S. até que o LED de S.O.S. pisque 

em cor VERMELHA

LEDs do Sat-Fi2

FUNCIONAMENTO/STATUS

Definições dos padrões de LED
• Piscando normalmente: Pisca em ritmo lento

• Piscando rapidamente: Pisca em ritmo rápido

• Piscando duas vezes: Pisca duas vezes e desliga

• De um lado para o outro: O padrão de ligar do LED acende na cor verde do LED de energia ao de S.O.S. e depois todos os 

3 piscam na cor verde

• LIGADO estável: Permanece LIGADO continuamente

• Modo Ligar fraco: O LED fica fraco lentamente/desliga e liga novamente/fica forte em ritmo lento

STATUS DO LED LED DE ENERGIA LED DE SATÉLITE LED de S.O.S.

LIGANDO Todos os LEDs verdes piscam de um lado para o outro até o Sat-Fi2 ligar

DESLIGANDO Laranja piscando rapidamente Laranja piscando rapidamente Laranja piscando rapidamente

BOTÃO LIGAR
Pressione o botão Ligar para ligar o Sat-Fi2. Os 

LEDs acenderão, avisando que o dispositivo 
está ligado.

Pressione e segure o botão Ligar até que todos 
os LEDs comecem a piscar em cor laranja. O 

dispositivo será desligado.

Botão S.O.S.
Pressione e segure o botão S.O.S. até o LED 
S.O.S. ficar verde para iniciar um S.O.S. com 

GEOS IERCC.

Enquanto o S.O.S. estiver ativo, pressione e 
segure o botão S.O.S. até o LED de S.O.S. ficar 

vermelho para cancelar o S.O.S. com GEOS 
IERCC.

PORTA DE DADOS E 

ENERGIA USB
Conecte o Cabo de Dados/Alimentação USB para carregar a bateria e conectar o Sat-Fi2 a um 

computador.

LIGANDO Verde piscando normalmente N/A N/A

DESLIGANDO LED apagado LED apagado LED apagado

BATERIA CHEIA Verde estável N/A N/A

BATERIA CARREGANDO Verde piscando duas vezes N/A N/A

BATERIA NÃO 

CARREGANDO
Verde piscando lentamente N/A N/A

BATERIA < 25%
Vermelho piscando 

rapidamente
N/A N/A

CONECTADO AO SATÉLITE N/A Verde piscando normalmente N/A

NÃO CONECTADO AO 

SATÉLITE
N/A

Vermelho piscando 
normalmente

N/A

MODO DE CONEXÃO S.O.S. N/A N/A Verde estável

MODO ESTABELECIDO 

S.O.S.
N/A N/A Verde piscando normalmente

CANCELAR O MODO S.O.S. N/A N/A
Vermelho piscando 

normalmente

MODO DE HIBERNAÇÃO
Verde + laranja (Forte/Fraco/

Desligado)
LED apagado LED apagado



Tela inicial do aplicativo Sat-Fi2

Menu do aplicativo

• Telefone – Fazer e receber ligações de amigos, família e contatos

• Mensagens – Enviar e receber mensagens de texto/SMS para amigos, família e contatos

• Internet – Navegar na Web utilizando o Navegador Sat

• E-mail – Enviar e receber e-mails de contas de e-mail pessoais ou empresariais

• Social – Compartilhar fotos e publicar atualizações em contas de redes sociais conectadas

• Clima – Visualizar condições climáticas de qualquer lugar no mundo

• Emergência – Iniciar uma mensagem de S.O.S. com comunicação direta por voz e texto com o Centro 

Internacional de Coordenação de Resposta de Emergência do GEOS

• Fila – Ver a lista de mensagens aguardando para serem enviadas na fila 

Fazer login no aplicativo Sat-Fi2

OBSERVAÇÃO:
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Siga os passos abaixo para fazer login no aplicativo Sat-Fi2:

Para Android:

1. Abra o aplicativo Sat-Fi2

2. Selecione CONFIGURAÇÕES DO WI-FI

3. Selecione Sat-Fi2 Wi-Fi – O nome padrão do Wi-Fi é: satfi2_<xxxxx>

4. Volte ao aplicativo Sat-Fi2

5. Selecione RECONECTAR

6. Digite o nome de usuário

7. Digite a senha

8. Selecione Fazer Login

9. O Login está concluído

OBSERVAÇÃO:

 

Para iPhone:

1. Abra o aplicativo Sat-Fi2

2. Selecione CONFIGURAÇÕES DO WI-FI

3. Selecione Sat-Fi2 Wi-Fi – O nome padrão do Wi-Fi é: satfi2_<xxxxx>

4. Volte ao aplicativo Sat-Fi2

5. Digite novamente suas credenciais de login caso não tenha selecionado “login automático” ao configurar o 

aplicativo

6. Selecione RECONECTAR

7. O Login está concluído

OBSERVAÇÃO: 

É obrigatória a configuração do aplicativo Sat-Fi2 como Proprietário ou a criação de uma Conta 
de Usuário Convidado para poder fazer login no aplicativo Sat-Fi2.

Barra de status

Menu do aplicativo

Localização de GPS atual

Usuários conectados
Se o telefone estiver com o Wi-Fi ligado, mas não estiver conectado a alguma rede, 
ele abrirá a página de login do aplicativo Sat-Fi2. O usuário deverá digitar o nome de 
usuário e senha e clicar em Fazer Login. A página de reconexão será exibida. Aqui, 
selecione CONFIGURAÇÕES DO WI-FI, escolha o Wi-Fi do Sat-Fi2 e o aplicativo conectará 
automaticamente, abrindo a tela principal do aplicativo.

Se as credenciais já tiverem sido digitadas anteriormente, o celular fará login automático 
e exibirá a tela de reconexão. Aqui, o usuário deverá selecionar CONFIGURAÇÕES DO WI-
FI, escolher o Wi-Fi do Sat-Fi2 e o aplicativo conectará automaticamente, abrindo a tela 
principal do aplicativo.
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Fazer logout do aplicativo Sat-Fi2

OBSERVAÇÃO:

Siga os passos abaixo para fazer logout do aplicativo Sat-Fi2:

1. Na tela do menu principal:

• Selecione o ícone Menu (para Android)

• Selecione o ícone Logout (para iPhone)

2. Selecione Logout (para Android) ou Confirmar (para iPhone)

3. O logout será concluído e a tela de Login será exibida

Fechar o aplicativo Sat-Fi2 

OBSERVAÇÃO:

Siga os passos abaixo para fechar o aplicativo Sat-Fi2:

Para Android:

1. Selecione o ícone Menu

2. Selecione “fechar aplicativo”

3. Confirme o fechamento do aplicativo selecionando Sim

4. O aplicativo Sat-Fi2 será fechado e o smartphone exibirá a tela inicial.

5. Clique no botão multitarefas (geralmente é um quadrado ao lado do botão Iniciar)

6. Deslize para a esquerda ou direita, ou clique no X para fechar o aplicativo.

Para iPhone:

1. Clique duas vezes no botão circular na parte de baixo do seu iPhone

2. A tela diminuirá

3. Deslize para cima.

Se o smartphone fizer logout do aplicativo Sat-Fi2, ele não receberá ligações, e-mails e 
mensagens de texto até fazer login novamente no aplicativo Sat-Fi2.

Para receber ligações e mensagens de texto, o aplicativo Sat-Fi2 precisa estar funcionando 
em segundo plano. Se o aplicativo Sat-Fi2 for fechado, o smartphone não receberá ligações, 
e-mails e mensagens de texto até fazer login novamente no aplicativo Sat-Fi2.

A Globalstar recomenda fechar o aplicativo Sat-Fi2 apenas se for desligar o dispositivo Sat-Fi2.
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Visão geral

 Liga para um número da lista de contatos

Exibe a lista de contatos do smartphone

Exibe o número de mensagens de voz e liga para o 

        correio de voz (apenas no Android)

Liga para o correio de voz ao pressionar e segurar  

       (Android e iPhone)

Exibe o teclado

Exibe o histórico de ligações

Fazendo uma chamada de voz 

Siga os passos abaixo para efetuar uma chamada de voz no Sat-Fi2.

1. Abra o aplicativo Sat-Fi2 e faça login como Proprietário ou Convidado

2. Selecione o ícone  

3. Verifique se os ícones   e   são exibidos no aplicativo Sat-Fi2, indicando que o Sat-Fi2 tem boa 

conexão com o satélite

4. Digite um número de telefone no teclado ou selecione um contato

5. Pressione o ícone verde Telefone para ligar. Dentro de poucos segundos, você ouvirá o tom de discagem e 

será conectado

COMUNICAÇÕES POR VOZ

   Coloca a chamada em espera

   Exibe o teclado numérico

   Liga ou desliga o alto-falante 

   Transfere a chamada para outro telefone
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Receber ligações

Siga os passos abaixo para receber uma chamada de voz no Sat-Fi2.

1. A chamada de voz recebida será exibida na tela.

2. Atenda ao telefone selecionando o ícone verde Telefone no Android ou 

O ícone Aceitar no iPhone

Correio de voz

Com o correio de voz, você pode ouvir as mensagens do seu smartphone conectado ao Sat-Fi2 pelo custo padrão 

da chamada de voz. A Globalstar não cobra taxas de conexão para receber ou ouvir mensagens de um telefone fixo 

ou móvel (as taxas da operadora podem ser aplicadas).

• Armazene até 25 mensagens

• A pessoa que liga pode gravar uma mensagem de até 3 minutos de duração

• Após a mensagem ser ouvida, ela será armazenada por apenas 30 dias

USO DO CORREIO DE VOZ POR UM SMARTPHONE CONECTADO AO SAT-FI2

Configuração do correio de voz usando o Sat-Fi2
Siga os passos abaixo para configurar o correio de voz utilizando a conexão do Sat-Fi2:

1. Na tela principal, selecione o ícone Telefone

2. No Android, o teclado do celular exibirá o ícone Correio de Voz. Pressione e segure. Para o iPhone, 

pressione e segure a tecla 1.

3. No comando de voz, digite o número de telefone do Sat-Fi2.

Exemplo: 1-254-555-1234 (<Código do país>+<Número de telefone>)

4. No comando de voz, selecione seu idioma de preferência.

5. No comando de voz, defina as seguintes configurações do correio de voz:

• Mensagem de boas-vindas do correio de voz

• Senha do correio de voz

6. No comando de voz, selecione 4 para definir as seguintes mensagens de boas-vindas:

• Nome

• Indisponível

• Temporária

7. Ao concluir, selecione  para desligar. A configuração do correio de voz está concluída.

OBSERVAÇÃO:

Acessar o correio de voz utilizando o Sat-Fi2

Siga os passos abaixo para configurar o correio de voz utilizando a conexão do Sat-Fi2:

1. Na tela principal, selecione o ícone Telefone

2. No Android, o teclado do celular exibirá o ícone Correio de Voz, que pode ser selecionado para acessar o 

correio de voz. No iPhone, o correio de voz pode ser acessado pressionando e segurando a tecla 1.

3. No comando de voz, selecione seu idioma de preferência.

4. No comando de voz, digite o número de telefone do Sat-Fi2.

Exemplo: 1-254-555-1234 (<Código do país>+<Número de telefone>)

5. No comando de voz, digite sua senha. Siga as instruções fornecidas.

CORREIO DE VOZ POR MEIO DE UM TELEFONE FIXO OU MÓVEL

Configuração do correio de voz por meio de um telefone fixo ou móvel

Siga os passos abaixo para configurar o correio de voz utilizando um telefone fixo ou móvel:

1. Em um telefone fixo ou móvel, disque:

• América do Norte   1-877-426-0308

• Caribe e América Latina  Ligue para o número do Sat-Fi2

• Europa    +353-828-80420

• África    +353-1-290-9505

2. No comando de voz, selecione seu idioma de preferência.

3. No comando de voz, digite o número de telefone do Sat-Fi2.

Exemplo: 1-254-555-1234 (<Código do país>+<Número de telefone>)

4. No comando de voz, selecione seu idioma de preferência.

5. No comando de voz, defina as seguintes configurações do correio de voz:

• Mensagem de boas-vindas do correio de voz

• Senha do correio de voz

6. No comando de voz, selecione 4 para definir as seguintes mensagens de boas-vindas:

• Nome

• Indisponível

• Temporária

7. Quando terminar, desligue o telefone e o correio de voz estará configurado.

O modo de hibernação não afeta o correio de voz. A hibernação desliga vários processos para 
economizar bateria e impedir que o usuário receba ligações e notificações push.



Guia do Usuário do Globalstar Sat-Fi2

Página 11

Acesso do correio de voz por meio de um telefone fixo ou móvel

Siga os passos abaixo para acessar o correio de voz utilizando um telefone fixo ou móvel:

1. Em um telefone fixo ou móvel, disque:

• América do Norte  1-877-426-0308

• Caribe e América Latina  Ligue para o número do Sat-Fi2

• Europa    +353-828-80420

• África    +353-1-290-9505

2. No comando de voz, selecione seu idioma de preferência.

3. No comando de voz, digite o número de telefone/MDN do Sat-Fi2 seguido de #

Exemplo:  254-555-5555#.

4. No comando de voz, digite sua senha.

5. No comando de voz, selecione 1 para ouvir as mensagens do correio de voz.
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Enviar um SMS/Mensagem de texto

Siga os passos abaixo para enviar um SMS/Mensagem de texto utilizando o Sat-Fi2.

1. No menu principal, selecione Texto

2. Em telefones Android, selecione o sinal + para criar uma nova mensagem

3. No iPhone, selecione o ícone Escrever para criar uma nova mensagem

4. Selecione os contatos ou digite um número de telefone no Android

5. Selecione o sinal + para adicionar um contato

6. Digite a mensagem de texto e envie

7. A mensagem de texto será enviada e exibida como uma conversa

Receber e responder SMS/Mensagem de texto

Siga os passos abaixo para receber e responder SMS/Mensagem de texto utilizando o Sat-Fi2:

1. Quando chegar uma mensagem de texto, serão exibidas as seguintes informações:

• Um pop-up das mensagens de texto recebidas

• O número de mensagens de texto recebidas e não lidas

2. Para ver as mensagens de texto, selecione Mensagens

3. Selecione a mensagem desejada para visualizar

4. Para responder, digite a mensagem de texto e selecione Enviar ao terminar

Enviar SMS/Mensagem de texto para vários contatos

OBSERVAÇÃO: 

Siga os passos abaixo para receber e responder SMS/Mensagem de texto utilizando o Sat-Fi2:

1. No menu principal, selecione Texto

2. Em telefones Android, selecione o sinal + para criar uma nova mensagem

No iPhone, selecione o ícone Escrever para criar uma nova mensagem

3. No Android, selecione ENVIAR PARA VÁRIOS CONTATOS

No iPhone, selecione o contato clicando no sinal +. Após selecionar um contato, clique no sinal + e repita 

o processo para adicionar mais contatos.

4. Após selecionar todos os contatos, digite a mensagem de texto e clique em Enviar.

*No Android, aparecerá um aviso perguntando se você confirma o envio das mensagens a vários contatos. 

Selecione OK para continuar.

5. A mensagem será enviada e o aplicativo Sat-Fi2 criará duas conversas separadas para cada contato.

Excluir conversas

Siga os passos abaixo para excluir uma conversa:

1. No Android, selecione e mantenha o dedo pressionando sobre uma conversa para excluí-la

No iPhone, deslize uma conversa para a esquerda e a palavra “excluir” aparecerá

2. No Android, você será perguntado se deseja excluir a conversa

No iPhone, selecione “excluir”

3. A conversa selecionada será excluída

4. A mensagem selecionada será excluída

SMS/MENSAGENS DE TEXTO

Enviar SMS/Mensagem de texto para vários contatos não cria uma conversa em grupo. Ao 
enviar SMS/Mensagens de texto para vários contatos, o aplicativo Sat-Fi2 criará conversas de 
mensagens individuais para cada contato e enviará várias mensagens. Você será cobrado por 
cada SMS/Mensagem de texto enviada.
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Excluir mensagens individuais

Siga os passos abaixo para excluir uma mensagem individual de uma conversa:

Android:

1. Selecione e mantenha o dedo pressionando sobre uma mensagem individual para excluí-la

2. Selecione Sim na tela de confirmação para excluir a mensagem

3. A mensagem selecionada será excluída

iOS:

1. Deslize uma mensagem para a esquerda e a palavra “excluir” aparecerá

2. Selecione Excluir
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Visão geral

O Sat-Fi2 permite o uso da maioria das contas de e-mail pessoais e empresariais, incluindo:

• Gmail

• Yahoo

• Exchange

• iCloud

• Outlook

• Hotmail

• AOL

• Outras contas IMAP e IMAPS

OBSERVAÇÃO: 

Para obter mais informações sobre como criar uma senha específica para o aplicativo e sobre a verificação em duas 

etapas, visite a página de suporte do seu provedor de e-mail.

TELA DA CAIXA DE ENTRADA 

Exibir o menu de pastas do e-mail (por exemplo, Caixa 
de Entrada, Rascunhos, Lixeira) 

Abrir o campo de pesquisas do e-mail

Realizar a sincronização automática do e-mail

Exibir o menu de configurações do e-mail

Exibir a tela para escrever novo e-mail

TELA PARA ESCREVER NOVA MENSAGEM

Enviar o e-mail

Incluir um anexo

Anexar uma imagem

Exibir o menu de configurações do e-mail

Exibir a lista de contatos

Exibir a lista de contatos no iPhone

TELA DE VISUALIZAÇÃO DE E-MAIL

Excluir o e-mail

Exibir o menu de configurações do e-mail

Responder ao e-mail

Responder a todos os destinatários do e-mail

Encaminhar o e-mail

E-MAIL

Alguns provedores de e-mail exigem uma senha específica para o aplicativo e/ou uma 
verificação em duas etapas para a configuração do e-mail. É necessário o acesso a uma rede 
LTE ou Wi-Fi para obter uma senha específica para o aplicativo.
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Configuração de contas de e-mail 

CONTAS DE E-MAIL – GMAIL, YAHOO, ICLOUD, OUTLOOK, HOTMAIL E AOL

Siga os passos abaixo para configurar um e-mail pessoal utilizando o aplicativo Sat-Fi2:

Para Android:

1. Selecione o ícone E-mail

2. Selecione o ícone Menu

3. Selecione Configurações da Conta

4. Selecione o ícone +

5. Digite o nome da conta a ser exibida no aplicativo Sat-Fi2

6. Selecione o tipo de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

7. Digite o endereço de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

8. Digite o nome de usuário associado ao endereço de e-mail

9. Digite a senha associada ao endereço de e-mail

10. O padrão do e-mail é um formato de texto. Para exibir o e-mail em um formato HTML e/ou exibir imagens 

em HTML, selecione as opções apropriadas 

(OBSERVAÇÕES: Exibir e-mails ou imagens em HTML consumirá mais dados)

11. Selecione  e escolha o número de mensagens de e-mail a serem sincronizadas e exibidas

12. Selecione  e escolha a data de início da sincronização de e-mails 

(OBSERVAÇÃO: Ao selecionar esta opção, será aberto um calendário para que o usuário possa 
selecionar a data de início da sincronização de e-mails)

13. Selecione  para verificar se as configurações da conta estão corretas. Para corrigir algo, repita os passos 

5 a 12

14. Selecione  para salvar as configurações da conta de e-mail

15. A conta de e-mail será configurada e estará pronta para uso

Para iPhone:

1. Selecione o ícone E-mail

2. Selecione o ícone + no canto inferior esquerdo

3. Digite a descrição da conta a ser exibida no aplicativo Sat-Fi2

4. Digite o endereço de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

5. Digite o nome de usuário associado ao endereço de e-mail

6. Digite a senha associada ao endereço de e-mail

7. Selecione o tipo de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

8. Selecione o número de mensagens de e-mail a serem sincronizadas e exibidas

9. Selecione o número de dias a serem sincronizados

10. Ligue ou desligue a Sincronização Automática

11. Ligue ou desligue a opção “apenas texto”

     (OBSERVAÇÃO: Exibir e-mails ou imagens em HTML consumirá mais dados)

12. Ligue ou desligue a opção de carregar imagens

13. Selecione o número de tentativas de reenvio após falha no envio

14. Selecione Salvar

15. A conta de e-mail será configurada e estará pronta para uso
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CONTAS DE E-MAIL – EXCHANGE

Siga os passos abaixo para configurar um e-mail pessoal utilizando o aplicativo Sat-Fi2:

Para Android:

1. Selecione o ícone E-mail

2. Selecione o ícone Menu

3. Selecione Configurações da Conta

4. Selecione o ícone +

5. Digite o nome da conta a ser exibida no aplicativo Sat-Fi2

6. Selecione o tipo de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

7. Digite o endereço de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

8. Digite o nome de usuário associado ao endereço de e-mail

9. Digite a senha associada ao endereço de e-mail

10. Digite as informações do Active Directory Domain no Exchange

11. O padrão do e-mail é um formato de texto. Para exibir o e-mail em um formato HTML e/ou exibir imagens 

em HTML, selecione as opções apropriadas

     (OBSERVAÇÕES: Exibir e-mails ou imagens em HTML consumirá mais dados)

12. Selecione  e escolha o número de mensagens de e-mail a serem sincronizadas e exibidas

13. Selecione  e escolha a data de início da sincronização de e-mails

     (OBSERVAÇÃO: Ao selecionar esta opção, será aberto um calendário para que o usuário possa 

     selecionar a data de início da sincronização de e-mails)

14. Selecione  para verificar se as configurações da conta estão corretas. Para corrigir algo, repita os passos 

6 a 12

15. Selecione  para salvar as configurações da conta de e-mail

16. A conta de e-mail será configurada e estará pronta para uso

Para iPhone:
1. Selecione o ícone E-mail

2. Selecione o ícone + no canto inferior esquerdo

3. Digite a descrição da conta a ser exibida no aplicativo Sat-Fi2

4. Digite o endereço de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

5. Digite o nome de usuário associado ao endereço de e-mail

6. Digite a senha associada ao endereço de e-mail

7. Selecione o tipo de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

8. Selecione o número de mensagens de e-mail a serem sincronizadas e exibidas

9. Selecione o número de dias a serem sincronizados

10. Ligue ou desligue a Sincronização Automática

11. Ligue ou desligue a opção “apenas texto” 

(OBSERVAÇÕES: Exibir e-mails ou imagens em HTML consumirá mais dados)

12. Ligue ou desligue a opção de carregar imagens

13. Selecione o número de tentativas de reenvio após falha no envio

14. Digite as informações do Exchange Domain

15. Selecione Salvar

16. A conta de e-mail será configurada e estará pronta para uso
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CONTAS DE E-MAIL – IMAP E IMAPS

Siga os passos abaixo para configurar um e-mail pessoal utilizando o aplicativo Sat-Fi2:

Para Android:

1. Selecione o ícone E-mail

2. Selecione o ícone Menu

3. Selecione Configurações da Conta

4. Selecione o ícone +

5. Digite o nome da conta a ser exibida no aplicativo Sat-Fi2

6. Selecione o tipo de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

7. Digite o endereço de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

8. Digite o nome de usuário associado ao endereço de e-mail

9. Digite a senha associada ao endereço de e-mail

10. Digite as informações do servidor IMAP

11. Digite o número da porta do servidor IMAP

12. Digite as informações do servidor SMTP

13. Digite o número de porta do servidor SMTP

14. O padrão do e-mail é um formato de texto. Para exibir o e-mail em um formato HTML e/ou exibir imagens 

em HTML, selecione as opções apropriadas 

(OBSERVAÇÕES: Exibir e-mails ou imagens em HTML consumirá mais dados)

15. Selecione  e escolha o número de mensagens de e-mail a serem sincronizadas e exibidas

16. Selecione  e escolha a data de início da sincronização de e-mails 

(OBSERVAÇÕES: Ao selecionar esta opção, será aberto um calendário para que o usuário possa 
selecionar a data de início da sincronização de e-mails)

17. Selecione  para verificar se as configurações da conta estão corretas. Para corrigir algo, repita os passos 

6 a 12

18. Selecione  para salvar as configurações da conta de e-mail

19. A conta de e-mail será configurada e estará pronta para uso

Para iPhone:
1. Selecione o ícone E-mail

2. Selecione o ícone + no canto inferior esquerdo

3. Digite a descrição da conta a ser exibida no aplicativo Sat-Fi2

4. Digite o endereço de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

5. Digite o nome de usuário associado ao endereço de e-mail

6. Digite a senha associada ao endereço de e-mail

7. Selecione o tipo de e-mail a ser utilizado no Sat-Fi2

8. Selecione o número de mensagens de e-mail a serem sincronizadas e exibidas

9. Selecione o número de dias a serem sincronizados

10. Ligue ou desligue a Sincronização Automática

11. Ligue ou desligue a opção “apenas texto” 

(OBSERVAÇÕES: Exibir e-mails ou imagens em HTML consumirá mais dados)

12. Ligue ou desligue a opção de carregar imagens

13. Selecione o número de tentativas de reenvio após falha no envio

14. Digite o servidor de e-mail

15. Porta de e-mail

16. Servidor SMTP

17. Porta SMTP

18. Selecione Salvar

19. A conta de e-mail será configurada e estará pronta para uso
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Visualização de e-mails

Siga os passos abaixo para visualizar um e-mail:

Para Android:

1. Selecione o e-mail a ser visualizado

2. Selecione “Fazer Download do E-mail”

3. O Sat-Fi2 sincronizará a mensagem selecionada

4. Será feito o download e a mensagem selecionada estará pronta para visualização 

OBSERVAÇÃO: Se o e-mail contiver anexos, o download deles pode ser feito individualmente ou em 
conjunto, selecionando o ícone de clipes de papel. Não será exibido o tamanho dos anexos a menos que 
seja feito o download do e-mail.

Para iPhone:

1. Selecione o e-mail a ser visualizado

2. Selecione “Fazer Download do E-mail”

3. O Sat-Fi2 sincronizará a mensagem selecionada

4. Será feito o download e a mensagem selecionada estará pronta para visualização 

OBSERVAÇÃO: Se o e-mail contiver anexos, o download deles pode ser feito individualmente ou em 
conjunto, selecionando o ícone de clipes de papel.

Escrever e enviar e-mail

Siga os passos abaixo para escrever e enviar e-mail:

1. No Android, selecione 

No iPhone, selecione 

2. Digite um endereço de e-mail ou selecione um contato

3. Digite um assunto

4. Digite a mensagem de texto de e-mail

5. No Android, selecione  para enviar

No iPhone, selecione Enviar

6. O e-mail será enviado e será exibida uma mensagem de confirmação de envio da mensagem de e-mail

OBSERVAÇÃO: Se o Sat-Fi2 não tiver uma conexão com o satélite, a mensagem de e-mail será colocada 
na Fila de mensagens e será enviada quando o Sat-Fi2 se reconectar ao satélite.
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Anexar imagens a um e-mail

Siga os passos de 1 a 4 do item “Escrever e Enviar e-mail”

Para Android:

1. Selecione  para escolher a imagem 

(OBSERVAÇÃO: O ícone no canto inferior esquerdo permite que o usuário tire uma foto com a câmera. 
O ícone no canto inferior direito permite que o usuário escolha uma imagem do rolo da câmera

2. Após selecionar uma imagem, será exibida a opção para rotacioná-la e alterar seu tamanho.

3. Selecione o sinal de visto no canto superior direito do aplicativo para anexar a imagem ao e-mail

Para iPhone:

1. Selecione Anexar Imagem

2. Clique em Selecionar uma Imagem. As imagens podem ser selecionadas do rolo da câmera ou da 

biblioteca de fotos do celular

3. Se necessário, altere o tamanho. Selecione Redimensionar e Comprimir

4. A imagem será anexada ao e-mail

Modo de hibernação:

Por configuração padrão, o Sat-Fi2 entrará em modo de hibernação após 15 minutos inativo. Durante a hibernação, 

o Sat-Fi2 desligará o modem via satélite para prolongar a vida útil da bateria.

O temporizador de hibernação pode ser configurado no menu de configurações do aplicativo ou no console da Web.

Quando o Sat-Fi2 estiver no modo de hibernação, o LED de energia piscará apagando e acendendo nas cores 

laranja e verde. Para tirar o Sat-Fi2 do modo de hibernação, acesse o aplicativo. Uma notificação será exibida, 

informando que o Sat-Fi2 está saindo do modo de hibernação. Você também verá luzes verdes acendendo 

no painel de LEDs do Sat-Fi2. Caso queira, pressione e segure o botão desligar por 3 segundos para iniciar a 

sequência de desligamento.

OBSERVAÇÃO: Para iniciar um S.O.S. no modo de hibernação, pressione e segure o botão S.O.S. até os LEDs 
começarem a piscar. Isso tirará o dispositivo do modo de hibernação e iniciará um S.O.S. assim 
que for estabelecida uma conexão.
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IMPORTANTE: 

Ative o modo S.O.S. para iniciar uma comunicação e enviar alertas diretamente ao Centro Internacional de 

Coordenação de Resposta de Emergência (IERCC) do GEOS. O GEOS notificará as equipes de emergência 

apropriadas com base na localização GPS do Sat-Fi2 e na situação de emergência. As equipes podem ser 

autoridades policiais locais, guarda costeira ou equipes de busca e salvamento. Note que você pode ser 

responsabilizado por custos associados ao seu resgate.

Quando for iniciado um S.O.S., o Sat-Fi2 enviará continuamente sua posição do GPS ao GEOS a cada 5 minutos 

até que o S.O.S. seja cancelado ou o dispositivo seja desligado. Enquanto o S.O.S. estiver ativo, o Sat-Fi2 deve 

permanecer a céu aberto, com visão 360º° e desimpedida do céu para manter a conexão da rede.

Iniciação do S.O.S

S.O.S. PELO DISPOSITIVO
Siga os passos abaixo para iniciar um S.O.S. pelo dispositivo Sat-Fi2:

1. Certifique-se de que:

• O Sat-Fi2 está a céu aberto, com visão 360º° e 

desimpedida do céu (prédios, árvores, etc.)

• O Sat-Fi2 está ligado e sua antena colocalizada está 

totalmente esticada para cima

2. Abra a tampa protetora do S.O.S. do Sat-Fi2, pressione e segure 

o botão S.O.S. por 3 segundos até que o LED do S.O.S. pisque 

em cor VERDE 

Enquanto o Sat-Fi2 estiver tentando estabelecer uma conexão 

com o GEOS, o LED do S.O.S. permanecerá estável e em  

cor VERDE. Quando a conexão for estabelecida, o LED piscará 

duas vezes. 

OBSERVAÇÃO: Se o LED do satélite estiver piscando em 
VERMELHO, leve o Sat-Fi2 a um local com visão mais clara do 
céu. Continue procurando um local melhor até que o LED do 
satélite comece a piscar em cor VERDE.

3. Quando a localização do GPS do Sat-Fi2 for determinada, o Sat-Fi2 enviará uma notificação de S.O.S.  

com a localização do GPS ao GEOS a cada 5 minutos, até que o S.O.S. seja cancelado ou o Sat-Fi2  

seja desligado.

S.O.S. PELO APLICATIVO SAT-FI2

Siga os passos abaixo para iniciar um S.O.S. pelo aplicativo Sat-Fi2:

1. Na tela inicial do aplicativo Sat-Fi2, selecione S.O.S.

2. Pressione e segure o círculo branco, e arraste da esquerda para a direita para desbloquear.

Android                                                            iPhone

S.O.S./GEOS

O MODO S.O.S. SÓ DEVE SER UTILIZADO DURANTE EMERGÊNCIAS DE RISCO DE MORTE. 
ENVIAR MENSAGENS FALSAS DE S.O.S. PODE RESULTAR EM MULTAS.
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COMUNICAÇÃO COM O GEOS VIA MENSAGEM DE TEXTO

Siga os passos abaixo para se comunicar com o GEOS via mensagem de texto:

Para Android:

1. Após o S.O.S. ser iniciado, o aplicativo Sat-Fi2 exibirá que está em 

modo S.O.S. Modo

2. Na parte inferior da tela, haverá um campo para digitar uma 

mensagem e enviar ao GEOS

3. Selecione  para enviar a mensagem

4. Uma notificação será exibida, informando que a mensagem foi 

enviada ao Sat-Fi2 e que o GEOS será notificado.

Para iPhone:

1. Após o S.O.S. ser iniciado, o aplicativo Sat-Fi2 exibirá que está em 

modo S.O.S. Modo

2. Selecione Enviar Mensagem

3. Digite a mensagem a ser enviada para o GEOS

4. Selecione Enviar

5. Uma notificação será exibida, informando que a mensagem foi enviada ao Sat-Fi2 e que o GEOS será 

notificado.
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Cancelamento do S.O.S.:

IMPORTANTE: 

S.O.S. PELO DISPOSITIVO

Siga os passos abaixo para cancelar um S.O.S. pelo dispositivo Sat-Fi2:

1. Certifique-se de que:

• O Sat-Fi2 está a céu aberto, com visão 360º° e 

desimpedida do céu (prédios, árvores, etc.)

• O Sat-Fi2 está ligado e sua antena colocalizada está 

totalmente esticada para cima

2. Selecione a função S.O.S. pelo menu principal e deslize da 

esquerda para a direita para desbloquear

3. O Sat-Fi2 enviará uma mensagem de cancelamento ao GEOS, 

notificando que o Sat-Fi2 entrou no modo de cancelamento 

do S.O.S.

S.O.S. PELO APLICATIVO SAT-FI2

Siga os passos abaixo para cancelar um S.O.S. pelo aplicativo Sat-Fi2:

1. Certifique-se de que:

• O Sat-Fi2 está a céu aberto, com visão 360º° e 

desimpedida do céu (prédios, árvores, etc.)

• O Sat-Fi2 está ligado e sua antena colocalizada está 

totalmente esticada para cima

2. Após 10 segundos de início do modo S.O.S., deslize da direita 

para a esquerda para cancelar o alerta.

3. O Sat-Fi2 enviará uma mensagem de cancelamento ao GEOS, 

notificando que o Sat-Fi2 entrou no modo de cancelamento  

do S.O.S.

O SAT-FI2 PERMANECERÁ NO MODO S.O.S. ATÉ QUE SEJA CANCELADO PELO USUÁRIO. 
A NOTIFICAÇÃO DE S.O.S. AO GEOS NÃO SERÁ CANCELADA CASO O DISPOSITIVO SEJA 
DESLIGADO OU CASO O APLICATIVO SAT-FI2 SEJA FECHADO.
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Visão geral

O Navegador Sat conta com um mecanismo de busca otimizado, fornecido por Yippy. Yippy comprime sites, remove 

anúncios, banners e imagens, reduzindo drasticamente o consumo de dados. O Navegador Sat não foi elaborado 

para navegar em sites de bancos, sites seguros (https), sites de compras e serviços de streaming.

Navegação na Web

Siga os passos abaixo para navegar na Web:

1. Selecione Internet

2. Selecione Navegador Sat

3. Digite uma solicitação de pesquisa

4. Selecione Pesquisar

5. Os resultados da pesquisa serão exibidos. Selecione o resultado de pesquisa laranja para visualizar 

(OBSERVAÇÃO: Selecionar [Versão Padrão] fará download de uma página da Web não otimizada, 
resultando em grande consumo de dados e possíveis custos excedentes)

6. A página da Web otimizada será exibida

NAVEGADOR SAT
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Twitter

CONFIGURAR O APLICATIVO SAT-FI2 PARA O TWITTER

OBSERVAÇÃO: 

Siga os passos abaixo para conectar o aplicativo Sat-Fi2 ao Twitter:

TWITTER:

1. No aplicativo Sat-Fi2, selecione Social

2. Selecione Twitter

3. Digite um nome de usuário de conta do Twitter

4. Digite a senha do Twitter

5. Selecione Fazer Login

6. A tela do Twitter do Sat-Fi2 será exibida. A configuração do Sat-Fi2 para o Twitter está concluída

REDES SOCIAIS

A Globalstar recomenda configurar sua conta do Twitter utilizando uma conexão de
internet/móvel. Configurar o Twitter utilizando o Sat-Fi2 consumirá dados.
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PUBLICAR NO TWITTER

Siga os passos abaixo para publicar no Twitter utilizando o aplicativo Sat-Fi2:

TWITTER:

1. Selecione Social

2. Selecione Twitter

3. Digite o tuíte

4. No Android, selecione  

No iPhone, selecione Publicar

5. O tuíte será enviado

PARA PUBLICAR UMA IMAGEM:

1. Selecione Social

2. Selecione Twitter

3. Digite o tuíte

4. No Android, selecione  para adicionar uma imagem. Selecione  para tirar uma foto com a câmera ou 

 para utilizar uma imagem já salva no celular. 

No iPhone, selecione  para tirar uma foto ou  para utilizar uma imagem do celular

5. No Android (opcional), selecione 

6. No Android, selecione OK para aceitar 

No iPhone, selecione OK para aceitar a foto ou TENTAR NOVAMENTE para tirar outra foto

7. Selecione  para anexar a foto à publicação do Twitter.

8. No Android, selecione  

No iPhone, selecione Publicar

9. O tuíte será enviado 

OBSERVAÇÃO: No momento, não há suporte para carregar várias imagens. Elas devem ser carregadas 
uma a uma.
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Tela do clima atual 

A tela do clima exibe as seguintes informações

• Radar meteorológico (desativado por padrão)

• Localização de GPS atual do Sat-Fi2

• Condições climáticas atuais

• Temperatura atual

• Temperaturas máxima e mínima do dia

• Sensação térmica atual

• Velocidade e direção do vento

• Mais informações sobre o clima

Tela Mais Informações

A tela Mais Informações exibe as seguintes informações:

• Resumo do clima

• Sensações térmicas máxima e mínima do dia

• Percentual de probabilidade de chuva do dia

• Horários de nascer e pôr do sol

• Distância de visibilidade

• Nível de ozônio

• Pressão atmosférica

• Percentual de cobertura de nuvens

• Tipo de precipitação

• Temperatura do ponto de orvalho

Tela Previsão do Tempo

A tela Previsão do Tempo exibe as seguintes informações:

• Previsão do tempo para os próximos 7 dias

 ○ Dia da semana

 ○ Previsão de condições climáticas

 ○ Temperaturas máxima e mínima

CONFIGURAÇÃO DO CLIMA

A configuração do clima permite realizar as seguintes alterações:

• As unidades de clima podem ser alteradas para SI, EUA, Canadá ou Reino Unido.

• Ativar ou desativar o radar

• Ativar ou desativar o radar animado

• Alterar o raio do radar

CLIMA
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Visualizar o clima atual 

Siga os passos abaixo para visualizar o clima para a localização atual:

1. Selecione Clima

2. Selecione a localização atual do Sat-Fi2

3. Será exibida uma mensagem perguntando se você deseja carregar os dados. Selecione Sim ou Carregar 

Dados

4. O clima atual para a localização será exibido

Radar meteorológico 

Siga os passos abaixo para ativar e exibir o radar meteorológico:

Para Android:

1. Selecione Configurações no menu Clima

2. Selecione “Fazer Download do Radar e Radar Animado”

3. Saia das Configurações

4. Selecione a localização atual do Sat-Fi2

5. O aplicativo perguntará se você deseja fazer download do clima. Selecione Sim

6. Selecione o ícone de radar 

(OBSERVAÇÃO: Fazer download do radar meteorológico implicará em uso de dados)

7. O mapa do radar será exibido

Para iPhone:

1. Selecione o ícone Configurações no menu principal

2. Nas configurações do clima, clique em Ativar Radar e Radar Animado

3. Saia das Configurações selecionando Fechar

4. Selecione o ícone Clima

5. Selecione a localização atual do Sat-Fi2

6. Selecione Carregar Dados quando o aplicativo perguntar se você deseja carregar os dados de clima mais 

recentes

7. Selecione o ícone de mundo 

(OBSERVAÇÃO: Fazer download do radar meteorológico implicará em uso de dados)
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Tela Fila 

A tela Fila exibe as mensagens que estão na Fila do Sat-Fi2 aguardando para serem enviadas. Todas as mensagens 

na Fila são priorizadas primeiro por tamanho e, depois, por hora de envio. A ordem de prioridade das mensagens 

na Fila não pode ser editada, mas mensagens individuais na Fila podem ser excluídas.

A tela Fila exibe as seguintes informações:

• Tipo da mensagem

 ○  E-mail

 ○ Twitter

• Remetente da mensagem

• Assunto ou rápido resumo

• Data e hora de adição à Fila

•  Adiciona uma mensagem à fila (e-mail ou Twitter)

Excluir uma mensagem na Fila
Siga os passos abaixo para excluir uma mensagem na Fila:

Para Android:

1. Selecione a mensagem na Fila a ser excluída

2. Selecione Excluir

3. Quando for solicitado se deseja excluir a mensagem na fila, selecione Sim

4. A mensagem na fila será excluída

Para iPhone:

1. Selecione a mensagem na Fila a ser excluída

2. Selecione e mantenha pressionada a mensagem na fila que deseja excluir

3. Quando for solicitado a selecionar uma ação, selecione Excluir

4. A mensagem na fila será excluída

FILA
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Adicionar mensagens à Fila 

Siga os passos abaixo para adicionar mensagens à Fila:

Para Android:

1. Selecione o ícone Fila

2. Selecione o sinal +

3. Selecione o tipo de mensagem a adicionar à Fila. 

As opções são:

• Twitter

• E-mail

• Download

Para iPhone:

1. Selecione o ícone Fila

2. Selecione o item Adicionar Nova Fila

3. Selecione o tipo de mensagem a adicionar à Fila.

4. As opções são:

• Twitter

• E-mail

• Download

OBSERVAÇÃO: Para fazer download de um arquivo, selecione Ver Downloads no menu Fila. Depois, clique no 
+ no canto superior direito e digite uma URL na primeira barra e um nome na segunda barra. 
Então, clique em Adicionar à Fila
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Tela Configurações do Aplicativo

A tela Configurações do aplicativo para Android exibe as seguintes informações:

• Geral

 ○ Log-in automático – Selecione as caixas para ativar ou 

desativar a função de log-in automático no aplicativo  

do Sat-Fi2

 ○ Desativar o papel de parede – Selecione as caixas para ativar 

ou desativar a exibição do papel de parede

• Sistema

 ○ Mostrar notificações no Android – Selecione as caixas para 

ativar ou desativar as notificações no Android (por exemplo, 

e-mail, redes sociais)

• Suporte

 ○ Site Globalstar.com – Ao selecionar o site Globalstar.com, é 

exibido o site da Globalstar utilizando uma conexão com a 

internet ou o Sat-Fi2

 ○ Site FindMeSPOT.com – Ao selecionar o site FindMeSPOT.com, é exibido o site da FindMeSPOT 

utilizando uma conexão com a internet ou o Sat-Fi2

 ○ Log de dados de diagnósticos – Selecione as caixas para ativar ou desativar a função do aplicativo 

Sat-Fi2 de criar automaticamente logs de diagnósticos

 ○ Relatar falhas – Selecione as caixas para ativar ou desativar a função do aplicativo Sat-Fi2 de 

relatar automaticamente registros de falha e notificar o usuário de que os registros serão enviados

• Sobre

 ○ Versão do aplicativo – Exibe o número da versão atual do 

aplicativo Sat-Fi2 no smartphone

 ○ Versão da API – Exibe o número da versão atual da API do 

Sat-Fi2 no smartphone

 ○ Firmware do Sat-Fi2 – Exibe a versão do módulo de firmware 

atual existente no dispositivo Sat-Fi2

 ○ Rede Wi-Fi – Exibe o nome da conexão de rede Wi-Fi (por 

exemplo, satfi2_XXXXXX)

 ○ Licença de código aberto – Selecione licença de código 

aberto para exibir os projetos de código aberto utilizados no 

desenvolvimento do aplicativo Sat-Fi2

CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO
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A tela Configurações do aplicativo para iPhone exibe as seguintes 
informações:

• Geral

 ○ Endereço IP do Sat-Fi2

 ○ Log-in automático – Ativar ou desativar a função de log-in automático no aplicativo do Sat-Fi2

 ○ Redefinir rede – Redefine o endereço padrão do Sat-Fi2

 ○ API a ser utilizada – Selecione entre Teste, Produção e Desenvolvedor

 ○ Permitir e-mail sem conexão com Sat-Fi2

 ○ Ativar o log-in

 ○ Visualizar registros

• Notificações

 ○ Exibir notificações – Ativar ou desativar as notificações no iPhone (por exemplo, e-mail, redes 

sociais)

• • Configuração do navegador

 ○ Limpar dados de navegação

 ○ Permitir navegador sem conexão com o Sat-Fi2

 ○ Desativar JavaScript

• Configuração do clima

 ○ Unidades de clima – Selecionar entre SI, EUA, Canadá ou Reino Unido

 ○ Ativar o Radar

 ○ Radar Animado

 ○ Raio do Radar (em nm)

• Sobre

 ○ Versão do aplicativo

 ○ Versão do firmware do Sat-Fi2

 ○ Informações de código aberto

 ○ Site Globalstar – Ao selecionar o site Globalstar, é exibido o site da Globalstar utilizando uma 

conexão com a internet ou o Sat-Fi

 ○ Site FindMeSPOT – Ao selecionar o site FindMeSPOT, é exibido o site da FindMeSPOT utilizando 

uma conexão com a internet ou o Sat-Fi2

• Configuração do dispositivo

 ○ Iniciar assistente de configuração

 ○ Permitir download de FW em rede móvel

 ○ Atualização do firmware

• Configurações do usuário

 ○ Apagar configurações de redes sociais

 ○ Cadastrar Twitter

Visualização da tela Configurações do Aplicativo

Siga os passos abaixo para visualizar a tela Configurações:

Para Android:

1. Selecione o botão Menu e então configurações do aplicativo

2. A tela Configurações será exibida

Para iPhone:

1. Selecione o ícone Configurações no menu principal

2. A tela Configurações será exibida



Para iPhone:

1. Selecione o ícone Configurações no menu principal

2. Selecione “Atualização de Firmware” e a seguinte mensagem será exibida: “Buscando versão atual de 

firmware do Sat-Fi2”

3. Selecione Fazer Download da Atualização. Caso não haja uma atualização disponível, será exibida uma 

mensagem dizendo que o firmware está atualizado.

4. Selecione OK quando o aplicativo Sat-Fi2 exibir uma mensagem pedindo para desconectar do Sat-Fi2 

antes de fazer download da atualização

5. Selecione OK quando for solicitado para se conectar a uma conexão de banda larga Wi-Fi para 

fazer download da atualização do firmware ou permitir o download utilizando rede móvel no menu 

Configurações

6. No menu Configurações, ative “Permitir Download de FW em Rede Móvel” caso não haja conexões Wi-Fi 

disponíveis

7. Selecione Fazer Download da Atualização para iniciar

8. Após o download da atualização, conecte-se ao Sat-Fi2 e clique em “Atualizar Sat-Fi2” para continuar. 

Enquanto o Sat-Fi2 estiver atualizando, não feche o aplicativo

9. O Sat-Fi2 reinicializará. Portanto, os LEDs começarão a sequência de um lado ao outro e desconectar o 

celular de seu Wi-Fi. Isso indica que o Sat-Fi2 foi atualizado

10. O firmware do Sat-Fi2 foi atualizado

OBSERVAÇÃO: 
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Atualização do firmware

Só será possível fazer download de atualizações do firmware utilizando uma conexão de banda larga Wi-Fi ou 

móvel. O aplicativo Sat-Fi2 não permitirá que o usuário faça download de uma atualização de firmware utilizando a 

conexão Wi-Fi do Sat-Fi2.

Siga os passos abaixo para atualizar o firmware do seu Sat-Fi2:

Para Android:

1. Selecione  no canto superior direito

2. Selecione Configurações do Aplicativo

3. Role a página até Verificar Atualização de Firmware

4. Selecione Download

5. Selecione Iniciar Download

6. Haverá duas opções disponíveis: “Iniciar Atualização” ou “Executar Atualização mais Tarde”.

“Iniciar Atualização” iniciará a atualização do firmware. Caso seja selecionada a opção “executar 

atualização mais tarde”, serão exibidas a opção de reconectar o Wi-Fi do Sat-Fi2 e uma barra verde. 

Selecione quando quiser e siga o passo 7.

7. Aguarde o firmware ser carregado no Sat-Fi2. Após o carregamento do firmware, o Sat-Fi2 reinicializará. 

Portanto, os LEDs começarão a sequência de um lado ao outro.

 

OBSERVAÇÃO: Quando o usuário se reconectar ao Sat-Fi2 por meio do aplicativo, será exibida uma 
notificação informando o usuário de que “O Sat-Fi2 foi desligado para completar a 
Atualização de Firmware”. Quando o usuário se reconectar ao Sat-Fi2 por meio do aplicativo, será exibida uma 

notificação informando o usuário de que o download do firmware foi realizado com 
sucesso. Caso o download tenha sido interrompido ou encontrado um erro, o aplicativo 
exibirá uma notificação informando que a atualização do firmware foi interrompida
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Visualização das configurações do dispositivo

A tela Configurações do Dispositivo somente pode ser acessada pelo log-in como proprietário no Sat-Fi2. Siga os 

passos abaixo para visualizar a tela Configurações do Dispositivo:

Para Android:

1. Selecione o botão Menu e então Configurações do Dispositivo

2. Digite seu nome de usuário e senha da Minha Conta

3. A tela Painel do Administrador será exibida

Para iPhone:

1. Selecione o botão Configurações no menu principal

2. Selecione Configurar o Dispositivo

3. Digite seu nome de usuário e senha da Minha Conta

4. A tela Painel do Administrador será exibida

Painel do administrador

   Selecione para exibir a tela Usuários

   Selecione para exibir a tela Configuração do Wi-Fi

    Selecione para exibir a tela Firewall

   Selecione para exibir a tela Informações do Dispositivo

CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO
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Usuários

• A seção de usuários identifica todos os nomes de usuário que 

foram criados no Sat-Fi2, incluindo as contas de Proprietário e 

Convidados

• A partir deste menu, as permissões dos convidados podem ser 

alteradas para impedir que eles acessem serviços de voz, SMS, 

navegação na Web, e-mail, redes sociais e clima. Os usuários 

convidados também podem se tornar administradores. Para editar 

um usuário, selecione o ícone de lápis

• Para alterar o nome ou sobrenome de um convidado, digite um 

novo nome e selecione Salvar

• Para alterar a senha de um convidado, selecione a opção Mudar 

Senha, digite uma nova senha no campo de senha e confirme. 

Selecione Salvar e a senha será alterada

Configuração do Wi-Fi

CONFIGURAÇÃO DO WI-FI – GUIA CONFIGURAÇÕES

• A guia Configurações identifica o nome e a senha da rede Wi-Fi.

• Neste guia, o usuário pode alterar o nome e a senha da rede Wi-Fi
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CONFIGURAÇÃO DO WI-FI – GUIA CLIENTES

• Os usuário podem visualizar todos os dispositivos conectados e 

seus endereços IP

• Caso não haja usuários conectados ao Sat-Fi2, seus nomes de 

usuário não serão exibidos

Firewall

FIREWALL – GUIA DOMÍNIOS

• Os usuários têm permissão para acessar domínios específicos  

e contornar o firewall, se desejado
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FIREWALL – GUIA IP

• Os usuários têm permissão para acessar endereços IP 

específicos e contornar o firewall, se desejado

FIREWALL – GUIA PORTAS

• Os usuários têm permissão para acessar portas específicas e 

contornar o firewall, se desejado
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Configuração do dispositivo

STATUS

• Bateria – Exibe a porcentagem atual de bateria

• Sinal – Exibe a porcentagem atual da força do sinal 

do satélite

• Último ajuste do GPS – Exibe a data e hora do último 

ajuste do GPS

• Latitude – Exibe a latitude mais recente do ajuste 

atual do GPS

• Longitude – Exibe a longitude mais recente do ajuste 

atual do GPS

• Status de conexão por voz – Exibe o status atual da 

conexão por voz

• Ligação por satélite em curso – Exibe se há uma 

chamada de voz por satélite em curso

• Status de conexão de dados – Exibe o status atual da 

conexão de dados

• Usuários conectados – Exibe o número de usuários 

atualmente conectados ao Sat-Fi2

• Status da Fila – Exibe o número de itens na Fila
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CONFIGURAÇÃO:

Para realizar as seguintes alterações, o usuário deve estar logado 

como proprietário.

USB

• Os usuários podem ativar ou desativar a conexão USB de 

seu Sat-Fi2.

• Quando o USB estivar ativado e conectado a um 

computador, o Sat-Fi pode se tornar a conexão à internet 

primária do computador

• Selecione Salvar para salvar a configuração

Hibernação

• Durante a hibernação, o Sat-Fi2 desligará o modem via 

satélite para prolongar a vida útil da bateria

 ○ Isso ocorrerá quando não houver usuários 
conectados ou quando os aplicativos dos usuários 
estiverem em segundo plano

 ○ O Sat-Fi2 nunca hibernará durante um evento de S.O.S.

 ○ O Sat-Fi2 sairá da hibernação quando um usuário se conectar ou quando o S.O.S. for ativado

• O modo de hibernação é indicado por um padrão de LED em cor verde,  laranja,  verde no LED  

de energia

• Nesta seção, as seguintes opções podem ser ativadas ou desativadas:

 ○ Hibernação

 ○ Hibernação com clientes em segundo plano

 ○ Hibernação com itens na Fila

 ○ Temporizador de hibernação – Selecione entre 15, 30, 45 ou 60 minutos

 ○ Selecione Salvar para salvar a configuração

Alimentação

• Os usuários podem reinicializar ou desligar o Sat-Fi2 utilizando este menu
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ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

• Os usuários podem carregar um arquivo de atualização de firmware pare atualizar o firmware do Sat-Fi2

As atualizações de firmware do Sat-Fi2 podem ser realizadas por meio do aplicativo Sat-Fi2 ou utilizando o 

console da Web do Sat-Fi2. As instruções abaixo explicam em detalhes o processo para atualizar o Sat-Fi2 

utilizando o console da Web do Sat-Fi2.

1º passo – Faça download da atualização do firmware do Sat-Fi2

1. Antes de fazer download da atualização, exclua quaisquer versões anteriores de “update.zip” do 

Sat-Fi2 que estejam em sua pasta de downloads.

2. Em um computador com acesso Wi-Fi, abra um navegador e acesse  

https://www.globalstar.com/products/voice-and-data/sat-fi2

3. Role a página até a seção Downloads e links e faça download da atualização do firmware do Sat-

Fi2 mais recente.

4. Salve a atualização em seu computador. Não tente executar o programa diretamente.

2º passo – Conecte-se à rede sem fio do Sat-Fi2

1. Em um notebook, abra a conexão de Wi-Fi e conecte-se à rede SatFi2_<XXXXXX> (<XXXXXX> é o 

número ICCID do dispositivo Sat- Fi2) Exemplo: satfi2_004595

2. Será exibida uma notificação de conexão Wi-Fi. No campo de senha, digite a senha correta. (A 

senha padrão é satfi1234)

3. Pressione o botão Conectar.

3º passo – Acesse o console da Web do Sat-Fi2

1. Abra um navegador da Web.

2. Na barra de endereço, digite: http://192.168.1.1:8080

3. Uma tela de login no Sat-Fi2 será exibida.

• No campo Nome de usuário, digite o nome de usuário do administrador (o padrão é 

“admin”) 

• No campo Senha, digite a senha (o padrão é “admin”)

• Selecione o botão Login.

4. A tela do painel do administrador do Sat-Fi2 será exibida.

4º passo – Realize a atualização do firmware

1. Na tela Painel do Administrador, selecione Configuração do Dispositivo.

2. Será exibida a tela de configuração do dispositivo. Selecione a guia Atualização do Sistema.

3. Selecione o botão Escolher Arquivo e navegue para selecionar a atualização do firmware do Sat-

Fi2 cujo download foi feito no 1º passo – Faça download da atualização do firmware do Sat-Fi2. 

A atualização deve ter o nome “update.zip”. Qualquer outro nome causará falha na atualização.

4. Selecione o botão Carregar para iniciar o processo de carregamento do firmware. 

AVISO: Após selecionar o botão Carregar, não desligue a unidade do Sat-Fi2 durante o processo 
de upgrade. Fazer isso pode inutilizar o dispositivo.

5. Após a atualização do firmware, o processo de atualização se iniciará.

6. Quando a atualização do firmware for concluída, o Sat-Fi2 reinicializará e você será desconectado 

da rede Wi-Fi do Sat-Fi2. A atualização do firmware estará concluída.
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REDEFINIR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

A redefinição de configurações de fábrica restaurará as 

configurações originais do sistema do Sat-Fi2, apagando todas 

as informações armazenadas no dispositivo
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O site Minha Conta Globalstar fornece uma forma rápida e fácil de gerenciar uma conta Sat-Fi:

• Visualizar e atualizar o S.O.S. Contatos de emergência

• Configurar bloqueio de ligações e mensagens de texto

• Acessar guias do usuário e aplicativos Sat-Fi2

• Visualizar instruções sobre como realizar uma redefinição de fábrica

• Atualizar informações de usuário

• Exibir relatórios de uso de mensagens, minutos de voz e dados

Fazer login na Minha Conta

Siga os passos abaixo para fazer login na Minha Conta

1. Em um navegador da Web, acesse MySatFi.Globalstar.com

2. Digite suas credenciais de login

3. Selecione LOGIN

MINHA CONTA GLOBALSTAR
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Tela principal Meus Dispositivos

A tela principal Meus Dispositivos exibe todos os dispositivos de satélite da Globalstar registrados na Minha Conta, 

permitindo a navegação e gerenciamento individual de dispositivos Globalstar.

FILTRAR DISPOSITIVOS

Filtrar dispositivos permite realizar uma pesquisa rápida e navegação de um dispositivo Globalstar. Siga os passos 

abaixo para filtrar um dispositivo específico Globalstar:

1. Clique em .

2. Um menu suspenso de filtragem será exibido. Selecione os dispositivos Globalstar para visualizar.

3. Os dispositivos Globalstar serão exibidos e todos os outros dispositivos serão ocultados da visualização:
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VISUALIZAR DETALHES DO DISPOSITIVO

Siga os passos abaixo para visualizar os detalhes de um dispositivo Globalstar

1. Selecione Visualizar Detalhes à direita do dispositivo Globalstar a ser visualizado.

2. A seção Detalhes será exibida logo abaixo, contendo as seguintes informações:

• Plano – Exibe o nome do plano associado ao dispositivo Globalstar atual

• ICCID – Exibe o Identificador Integrado do Circuito do Cartão do cartão SIM do Sat-Fi2. Esse 

número é utilizado para identificar e registrar o Sat-Fi2

• Serviços – Exibe quaisquer serviços associados ao dispositivo Globalstar

VISUALIZAR/EDITAR

Siga os passos abaixo para visualizar e gerenciar um dispositivo Globalstar:

1. Selecione Visualizar/editar, localizado à direita do dispositivo Globalstar a ser visualizado.

2. A tela dos dispositivos Globalstar selecionados será exibida:
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Minha Conta – Meus Dispositivos

VISÃO GERAL DA TELA MEUS DISPOSITIVOS DO SAT-FI2

A tela Meus Dispositivos do Sat-Fi2 exibe informações importantes e permite o gerenciamento do Sat-Fi2.

• Tipo de dispositivo – Exibe o tipo de dispositivo Globalstar, ou seja, Sat-Fi2

• Data de renovação – Exibe a data em que o plano de serviço do Sat-Fi2 será automaticamente 

renovado

• ICCID – Exibe o Identificador Integrado do Circuito do Cartão do cartão SIM do Sat-Fi2. Esse 

número é utilizado para identificar e registrar o Sat-Fi2

• MDN – Exibe o Número do Dispositivo Móvel atribuído ao Sat-Fi2. O MDN é o número de telefone 

do Sat-Fi2

• Plano – Exibe o nome do plano associado ao dispositivo Sat-Fi2

• Guia Nome – Utilizada para alterar o nome do Sat-Fi2 que é exibido na Minha Conta

• S.O.S. –Exibe as informações principais e secundárias de contatos de emergência

• Bloqueador de ligações/mensagens de texto – Utilizado para controlar quem pode realizar 

ligações e enviar mensagens de texto ao Sat-Fi2. O padrão é aceitar todas

• Suporte – Utilizado para fazer download do aplicativo Sat-Fi2 e guias do usuário para dispositivo 

com suporte a conexões sem fio

• Redefinição de fábrica – Utilizada para restaurar as configurações originais do sistema do seu 

Sat-Fi2

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10
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GUIA NOME

Escolha um nome exclusivo para o seu Sat-Fi2. O padrão de nome do Sat-Fi2 é o MDN. Para contas com vários 

Sat-Fi2 ou outros dispositivos Globalstar, escolher um nome exclusivo para o dispositivo facilita ao identificar e 

selecionar o Sat-Fi2.

Siga os passos abaixo para alterar o nome de exibição do Sat-Fi2:

1. No campo Nome, digite o novo nome para o Sat-Fi2.

2. Selecione  

3. A Minha Conta alterará o nome do Sat-Fi2 e a seguinte mensagem será exibida:

GUIA S.O.S.

Enquanto o S.O.S. estiver ativo, estará disponibilizada a comunicação em duas vias com o Centro Internacional 
de Coordenação de Resposta de Emergência (IERCC) do GEOS diretamente em seu Sat-Fi2 por meio do  

aplicativo Sat-Fi2.

A NOTIFICAÇÃO S.O.S. exibe os nomes e telefones de contatos de emergência principal e secundário com os quais 

o GEOS contatará quando um S.O.S. for iniciado.

A informação de contato de emergência principal deve ser diferente da informação de contato de emergência 

secundário. Isso é necessário para fornecer ao GEOS mais informações de contato no caso de uma emergência 

S.O.S./190.

OBSERVAÇÃO: Caso queira fazer alterações às suas informações de contatos de emergência principal e 
secundário, ligue para o Relacionamento com o cliente Globalstar em:

• América do Norte   1-877-452-5782

• Caribe e América Latina  1-985-327-7511

• Europa    +353-1-296-2525

• África    +353-1-290-9505
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GUIA BLOQUEIO DE LIGAÇÕES/MENSAGENS DE TEXTO

Controle facilmente o recebimento de ligações e mensagens de texto

Selecione um modo de bloqueio

Siga os passos abaixo para selecionar um modo de bloqueio de ligações/mensagens de texto:

1. Na seção Selecionar um modo de bloqueio, selecione uma das seguintes opções:

• Modo lista negra – (bloqueia todos os números da lista negra)

• Bloquear tudo – (bloqueia todos os números – não será permitido receber nenhuma chamada de voz)

• Aceitar tudo – (aceita todos os números)

2. Selecione   

OBSERVAÇÃO: 

Adicionar um número à lista negra

Siga os passos abaixo para adicionar um número à lista negra:

1. No campo Nome, digite o nome da pessoa que será adicionada à lista negra.

2. Na seção Número de telefone, realize os seguintes passos:

• Clique no menu suspenso Número de telefone e selecione o código do país apropriado

• No campo do número de telefone, digite o número do telefone a ser bloqueado

3. Selecione  

4. O nome e o número de telefone digitados acima serão exibidos na seção Números bloqueados. 

 

 

 

5. Repita os passos 1 a 3 para bloquear outros números de telefone.
Se for selecionado o modo lista negra, será exibida a seção de adicionar números de 
telefone à lista negra abaixo do botão Salvar.
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Remover um número da lista negra

Siga os passos abaixo para remover um número da lista negra:

1. Na seção Números bloqueados, selecione Remover ao lado do número de telefone. 

 

 

 

2. A mensagem pop-up Excluir da lista negra será exibida. Selecione . 

 

 

 

 

3. O número selecionado será removido da lista negra. 

 

 

4. Repita os passos 1 a 3 para remover outros números de telefone da lista negra.

Desbloquear um número da lista negra

Siga os passos abaixo para desbloquear temporariamente um número da lista negra:

1. Na seção Números bloqueados, selecione Desbloquear ao lado do número de telefone. 

 

 

 

 

2.  Desbloquear mudará para Bloquear ao lado donúmero de telefone. O número de telefone continuará 

desbloqueado até que seja selecionado Bloquear. 
 

 

 

3. Repita os passos 1 e 2 para desbloquear temporariamente outros números de telefone da lista negra.

GUIA SUPORTE

A guia Suporte fornece a opção de fazer download do aplicativo Sat-Fi2 para o dispositivo sem fio apropriado. 

Simplesmente clique no link apropriado e faça download do aplicativo Sat-Fi2.
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GUIA REDEFINIR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

A guia Redefinir configurações de fábrica fornece instruções sobre como realizar uma redefinição de configurações 

de fábrica do Sat-Fi2.

Minha Conta – Configurações e cobrança
VISÃO GERAL

A seção de configurações e cobrança permite o gerenciamento das configurações de conta e cobrança

• SEÇÃO GERAL

 ○ Configurações de nome de usuário – Selecione  para alterar o nome de usuário  
da conta

 ○ Configurações de senha – Selecione  para alterar a senha da conta

• • SEÇÃO DE COBRANÇA

 ○ Informações do cartão de crédito – Selecione  para atualizar ou alterar as 
informações do cartão de crédito

 ○ Informações do cliente – Selecione  para atualizar as informações principais  
de contato

 ○ Monitoramento do uso de mensagens – Selecione  para visualizar o ciclo de cobrança  
do uso de mensagens do Sat-Fi2

 ○ Histórico de cobranças – Selecione  para visualizar o histórico de cobranças/faturas e 
informações básicas do cliente
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CONFIGURAÇÕES DO NOME DE USUÁRIO

Siga os passos abaixo para atualizar/alterar o nome de usuário da Minha Conta:

1. Na seção de configurações do nome de usuário, selecione .

2. Os campos de configurações de nome de usuário serão exibidos. Siga os 

passos abaixo:

• No campo Novo Nome de Usuário, digite um novo nome de usuário

• No campo Confirme o Novo Nome de Usuário, digite o novo nome 

de usuário novamente

3. Selecione .

4. Será exibida a mensagem “faça login novamente”. Selecione . 

 

 

 

5. Será exibida a tela de login Minha Conta. Siga os passos abaixo:

• No campo Nome de Usuário, digite o novo nome de 

usuário

• No campo Senha, digite a senha

• Selecione 

6. Será exibida a tela Meus Dispositivos. A atualização/troca do 

nome de usuário estará concluída.

CONFIGURAÇÕES DA SENHA

Siga os passos abaixo para alterar a senha da Minha Conta

1. Na seção Configurações da Senha, selecione  .

2. Os campos de configurações da senha serão exibidos. Siga os 

passos abaixo:

• No campo Senha Antiga, digite a senha a ser alterada

• No campo Nova Senha, digite a nova senha

• No campo Confirme a Nova Senha, digite a nova senha 

novamente

3. Selecione  .

4. Será exibida a mensagem “senha alterada com sucesso”.
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INFORMAÇÕES DO CARTÃO DE CRÉDITO

Para garantir que não haja interrupções ao serviço do Sat-Fi2, é importante manter atualizadas as informações do 

cartão de crédito.

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

A página de informações do cliente é utilizada para atualizar as informações principais de contato, incluindo as 

informações fornecidas aos serviços de emergência (GEOS).
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MONITORAMENTO DO USO DE MENSAGENS

Selecione os links individuais de mensagens de texto, ligações, dados e cobranças adicionais para visualizar 

relatórios detalhados do uso do Sat-Fi2.

• NOME DO DISPOSITIVO – Exibe o nome da Minha Conta do dispositivo Sat-Fi2

• MENSAGENS DE TEXTO UTILIZADAS – Exibe o número de mensagens de texto utilizadas (enviadas 

e recebidas) e o número máximo permitido de mensagens de texto antes que sejam cobrados custos 

excedentes. Clique no link para visualizar um relatório detalhado do uso

Exemplo:  

• MINUTOS UTILIZADOS – Exibe o número de minutos de chamada de voz utilizados e o número máximo 

permitido de minutos de chamada de voz antes que sejam cobrados custos excedentes. Clique no link 

para visualizar um relatório detalhado do uso

Exemplo: 

• QUANTIDADE UTILIZADA DE MB DE DADOS – Exibe a quantidade de dados utilizados em MB e a 

quantidade máxima permitida de dadosantes que sejam cobrados custos excedentes. Clique no link para 

visualizar um relatório detalhado do uso

Exemplo:  

• COBRANÇAS ADICIONAIS – Exibe o total atual de todas as cobranças adicionais (custos excedentes, 

interurbano, roaming) antes que sejam cobrados custos excedentes Clique no link para visualizar um 

relatório detalhado do uso

Exemplo:  

• PRÓXIMA DATA DE COBRANÇA – Exibe a data em que começa o próximo ciclo de cobrança

Relatório detalhado do uso de mensagens de texto

• DATA – Exibe a data e hora em que a mensagem de texto foi enviada/recebida

• DESTINO – Exibe se a mensagem de texto foi enviada (SAÍDA) ou recebida (ENTRADA)

• NÚMERO – Exibe o número do celular que enviou a mensagem de texto

• COBRANÇA – Exibe o número de cobranças adicionais (custos excedentes)

16/500, onde 16 é o número total atual de mensagens de texto utilizadas e 500 é o número 

máximo permitido de mensagens de texto antes que sejam cobrados custos excedentes

83,50/500, onde 83,50 é o número total atual de minutos de chamada de voz utilizados 

e 500 é o número máximo permitido de minutos de chamada de voz antes que sejam 

cobrados custos excedentes

6,23/71,53, onde 6,23 é a quantidade atual de dados utilizados e 71,53 é a quantidade 

máxima permitida de dados antes que sejam cobrados custos excedentes

R$ 0,40 é o total atual de cobranças adicionais
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Relatório detalhado do uso de minutos de voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DATA – Exibe a data e hora em que a chamada de voz foi efetuada/recebida

• DESTINO – Exibe se a chamada de voz foi feita (SAÍDA) ou recebida (ENTRADA)

• NÚMERO – Exibe o número do celular que efetuou a chamada de voz

• ADICIONAL – Exibe as cobranças adicionais

• MINUTOS UTILIZADOS – Exibe a duração da chamada de voz

 ○ Ligações locais serão cobradas pelo primeiro minuto e, depois, a cada 30 segundos

 ○ Ligações interurbanas ou em roaming serão cobradas a cada 60 segundos

• COBRANÇA – Exibe o número de cobranças adicionais (interurbano, roaming, custos excedentes)

Relatório detalhado do uso de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DATA – Exibe a data e hora em que os dados foram utilizados

• DADOS UTILIZADOS –Exibe a quantidade de dados utilizados durante certo período de tempo 

(a cobrança mínima é a cada 1 KB)

• COBRANÇA – Exibe o número de cobranças adicionais (custos excedentes)
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Relatório de talhado de cobranças adicionais

• COBRANÇA – Exibe o tipo de cobrança:

 ○ INTERURBANO

 ○ ROAMING 

 ○ CUSTOS EXCEDENTES 

• TIPO DE UNIDADE – Exibe o tipo de unidade que foi cobrado

 ○ MIN

 ○ MENSAGEM DE TEXTO 

 ○ MB

• UNIDADES UTILIZADAS – Exibe a quantidade de unidades utilizadas

• CUSTOS DE COBRANÇA – Exibe o valor das cobranças adicionais

HISTÓRICO DE COBRANÇAS

Acesse para visualizar o histórico de cobranças e informações básicas do clientes.
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ESPECIFICAÇÕES DO SAT-FI2

ALTURA 36,9 mm (1,5 pol.)

LARGURA 74,8 mm (2,9 pol.)

COMPRIMENTO 147,32 mm (5,8 pol.)

ALTURA COM A ANTENA ESTICADA 134,62 mm (5,3 pol.)

PESO 357,2 g (12,6 oz)

TIPO DE BATERIA Bateria recarregável de polímero de lítio

RESISTÊNCIA A IMPACTOS Mil-STD-810 G para choques

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20° ºC a +60° ºC (-4° F a 140° F )

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20° ºC a +60° ºC (-4° F a 140° F )

ALTITUDE DE OPERAÇÃO -100 m a 6.500 m (-328 pés a 21.320 pés)

FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DA
ANTENA GLOBALSTAR

Transmissão (TX) 1.610 – 1.626 MHz

Recepção (TX) 2.483,5 – 2.500 MHz

FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DO WI-FI 2.400 – 2.500 MHz

ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO 10-48 VCC
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Declaração de conformidade com a FCC
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas 

seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar 

qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar operação indesejável.

Este produto foi testado e é compatível com as especificações para um dispositivo digital de Classe B, de acordo 

com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para oferecer proteção razoável contra 

interferência prejudicial em instalações residenciais.

DECLARAÇÃO DA FCC PARTE 15, CLÁUSULA 15.21
Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular 

a autoridade do usuário de operar o equipamento

DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO DE RF DA ISED (EM 
INGLÊS E FRANCÊS):
Para estar em conformidade com as exigências de exposição à energia de radiofrequência (RF) da FCC e ISED, 

este dispositivo deve ser instalado de forma a manter sempre uma distância mínima de 20 cm do corpo humano.

INTERFERÊNCIA COM RÁDIO E TELEVISÃO
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado em 

conformidade com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, 

não há garantias de que não haverá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar 

interferência na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser identificado ligando ou desligando o equipamento, 

recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência ao adotar uma ou mais das seguintes medidas: a) 

Reorientar ou reposicionar a antena de recepção. b) Aumentar a distância entre o equipamento ou os dispositivos. 

c) Conectar o equipamento a uma tomada diferente da do receptor. d) Consultar o revendedor ou um técnico com 

experiência em rádio/televisão para obter ajuda.

Certificação da Indústria do Canadá
Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com a ICES-003 canadense.

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS de dispensa de licença da Indústria do Canadá. A 

operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este 

dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo aquelas que possam causar operação indesejável do 

dispositivo.

Este dispositivo está em conformidade com as exigências de evitar locais de radioastronomia, como especificado no 

acordo Globalstar National Science Foundation de 2001. Está em conformidade com CFR25.213.

Este dispositivo regula sua frequência de transmissão automaticamente de acordo com sua localização e está em 

conformidade com exigências reguladoras internacionais.

Locais de radioastronomia
Este dispositivo está em conformidade com as exigências de evitar locais de radioastronomia, como especificado no 

acordo Globalstar National Science Foundation de 2001. Está em conformidade com CFR25.213.

Este dispositivo regula sua frequência de transmissão automaticamente de acordo com sua localização e está em 

conformidade com exigências reguladoras internacionais.

CERTIFICAÇÕES DO SAT-FI2



Guia do Usuário do Globalstar Sat-Fi2

Página 56

Déclaration de conformité avec la FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux 

conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter 

toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet 

équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément 

à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre 

les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

FCC: Section 15 Clause 15.21
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent 

annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

ISED RF Déclaration d'orientation sur l'exposition
Afin de se conformer aux exigences d'exposition RF FCC / ISED, cet appareil doit être installé pour fournir au moins 

20 cm du corps humain en tout temps.

Interférence Radio et Télévision
Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S’il n’est pas installé et utilisé 

conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, 

il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil 

provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminée en éteignant 

et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une 

ou plusieurs des mesures suivantes: a) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. b) Accroître la séparation 

entre l'équipement et le récepteur. c) Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est branché. d) Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV.

Certification d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES‐003. Cet appareil est conforme 

avec Industrie Canada RSS standard exemptes de licence(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 

suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y 

compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable du périphérique.

Site de Radio Astronomie
Cet appareil respecte les exigences de Radio Astronomie de limitation d’émission d’onde définies par l'accord de la 

Foundation Nationale de Science Globalstar de 2001. Il est compatible avec CFR25.213

Cet appareil ajuste automatiquement sa fréquence de transmission en fonction de son emplacement et est 

conforme aux exigences réglementaires internationales
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Advertência – Modificações: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte 

responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Advertência – Bateria interna: A bateria recarregável dentro do Sat-Fi2 não deve ser substituída pelo 

consumidor. Caso seja necessária uma substituição, peça para uma assistência autorizada substituir a bateria 

por uma do mesmo tamanho e tipo

Advertência – Áreas de detonação: Para evitar interferência com operações de detonação, desligue seu  

Sat-Fi2 quando estiver em uma “área de detonação” ou em áreas com o aviso “desligue rádios de 

comunicação bidirecional”. Obedeça a todos os avisos e instruções.

Advertência – Atmosfera potencialmente explosiva: Desligue o Sat-Fi2 quando estiver em uma área com 

atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os avisos e instruções.

Advertência – Direção: Siga sempre práticas seguras de direção, leis e regulações locais em respeito ao uso 

de dispositivos sem fio ao dirigir. Sempre estacione em segurança antes de utilizar o Sat-Fi2.

Advertência – Marca-passos: A Health Industry Manufacturers Association (Associação dos Fabricantes da 

Indústria da Saúde) recomenda que se mantenha uma distância mínima de 15 centímetros (6 polegadas) 

entre o Sat-Fi2 e o marca-passos para evitar uma possível interferência com o mesmo.

Advertência – Marca-passos: Alguns dispositivos digitais sem fio podem ter interferência com alguns 

aparelhos auditivos. Para evitar tal interferência, entre em contato com o fabricante do seu aparelho auditivo.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, 

mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferências a sistemas operando em caráter primário.

ADVERTÊNCIAS GERAIS DO SAT-FI2


