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Ligar à rede wifi criada pelo router que recebeste com o computador 

(Router THINGSMATRIX)  

  

O teu router traz um autocolante na bateria que necessita ser removido. Para isso: 

 

1 2 

. 
Deves abrir a tampa do teu router. 

 
Retirar a bateria e retirar o autocolante 

 

 

3 4 

 
Inserir o cartão SIM disponibilizado, no local indicado 

 
Verificar a palavra-chave de acesso à Internet fornecida 

pelo equipamento (seta verde) e tomar nota. 
 

 

5 Carrega no botão de Ligar no router. As luzes deverão acender.  

6 - Passado algum tempo as luzes começarão a piscar e no computador a rede wifi criada vai 

aparecer na listagem das redes disponíveis.  

7 - Na embalagem do cartão SIM, procura o cartão que contém a chave de ligação à rede wifi.  

8 - Clica no nome da rede na lista que aparece no computador e escreve a chave da rede que está no 

cartão.   
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Como configurar o APN da sua Banda Larga Móvel? 

 

O APN é uma configuração que permite o acesso à Internet móvel de um equipamento, seja ele um hotspot 

(router), telemóvel ou tablet.  

Configurar o acesso à Internet conforme o diferente tipo de cartão associado (MEO, NOS, Vodafone) 

Para configurar esta funcionalidade é necessário: 

1. Ligar o Hotspot (router) a um computador (através de wireless ou cabo USB) 

2. Abrir um explorador de Internet (Chrome ou outro)  

3. Na barra de endereço, escrever 192.168.1.1 ou mobile.router/ 

 

Aparecerá este menu e devem clicar em ADMIN 
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4. Clicar no separador Configuração de rede situado do lado esquerdo 

 

5. Entrar na configuração de rede e clicar na Lista APN e escolher a rede relativa ao cartão inserido. 

 

   

Perfis consoante cartão do operador: 

 

a. MEO 
Selecionar na Lista o Perfil “MEO”, e clicar em Aplicar. 

b. NOS 
Selecionar na Lista de APN o Perfil “APN1”, no campo 
APN escrever mineducacao e clicar em Aplicar. A partir 
deste momento já deve conseguir aceder à Internet. 
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c. VODAFONE 
Selecionar na Lista de APN a opção APN 2, no campo 
APN escrever ensino.vodafone.pt e clicar em Aplicar. A 
partir deste momento já deve conseguir aceder à 
Internet 

 
 

Para qualquer informação adicional deve contactar o suporte do fornecedor do hotspot, que pode ser 

consultado na plataforma, no separador “Informações de suporte” 


