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Regras de segurança e Operação  
Para sua operação precisa e segura no equipamento, leia com cuidado e 

estritamente essas notificações de segurança da operação. 

◆ Use o adaptador de alimentação fornecido apenas no pacote. O uso de  outros 

adaptadores pode causar danos ou falhas de operação do equipamento. 

◆ Alta potência óptica pode causar danos corporais, especialmente os olhos. 

Nunca  olhe diretamente para a extremidade do saltador de fibra do transmissor 

óptico ou o fim de seu  conector ativo. 

◆ A capacidade de carga elétrica da tomada e dos cabos deve atender à recarga 

do equipamento. Sobrecarga de tomada de energia, cabos quebrados ou 

plugues quebrados podem causar choque elétrico ou  incêndio. Verificações 

regulares  em fios e cabos de alimentação são essenciais. Se parecer danificado, 

substitua  imediatamente. 

◆ Instale o equipamento em ambiente arejado assegure de alta temperada ou luz solar 

direta para proteger o equipamento  e  seus  componentes  contra  o  

superaquecimento,  o que  pode  resultar  em danos. 

◆ Não coloque este equipamento em ambiente úmido ou próximo à umidade. 

◆ Não coloque este equipamento em uma base instável. 

◆ Por favor, mantenha a tomada de energia limpa e seca. Em caso de fenômenos 

anormais (fumaça/som anormal),    por favor,  desconecte  a  tomada de energia  

imediatamente. 
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Especificações Técnicas  
 

Item de especificação Instrução e parâmetro 

Porta final da rede 1 porto GPON 

 ⚫ 4 portas ethernet RJ45 (1GE+3FE) 
 ⚫ 1 rj11 portas telefônicas 

Porta final do usuário  

 ⚫ 1 porta USB 2.0 

 ⚫ 1 Porta Wi-Fi de 2.4GHz 802.11b/g/n 

Tamanho 136mm (L) - 45mm (W) - 166mm (H) 

Peso 260g 

Exigência de fornecimento 
de energia 

DC 12V/1.5A 

Consumo de energia < 20W 

Temperatura de trabalho -5°C a 45°C 

Umidade do meio ambiente 10% a 95% (Não condensação) 



Introdução Sobre o Produto  
O BT-BCM6838G+ é uma unidade de rede óptica FTTH GPON com alto desempenho e 

baixo consumo de energia. Ele fornece aos assinantes serviços multicast e permite seu 

acesso à Internet para atender às demandas de acesso à banda larga das famílias. O BT-

BCM6838G+ suporta as funções da seguinte forma: 

◆ Usa uplink GPON compatível com a série de padrões ITU-T G. 984 

◆ Integrar configuração e manutenção remotas o MCI e TR-069 

◆ Compatível com Huawei,ZTE  e  Fiber home  OLT 

◆ Camada 3 Home Gateway/CPE com Hardware NAT,  suporte múltiplo WAN, modo 

Route/Bridge,  etc 

◆ Troca de camada 2, suporte 802.1Q VLAN, 802.1P QOS, Controle de Largura de 

Banda, Árvore de Abrangência, etc. 

◆ Wan suporte ponte de rede, roteador e modo misto bridge/roteador 

◆ Teste de circuito integrado POTS cumpre  GR-909 

◆ Oferece um roteador  WiFi de 300Mbps para aplicações WiFi  domésticas 

◆ Suporte qinq  vlan flexível, servidor/relé DHCP e função de monitoramento multicast 

IGMP/ MLD 

◆ IPv4 e IPv6, garantindo compatibilidade e usabilidade em ambos os tipos de ork de netw IP 



 

Conexões  e Interfaces  
 

 
01 Interface de fibra PON 

02 Interface POTS (VOIP) 

03 Interface Ethernet(LAN1-LAN4) 

04 Interruptor de energia 

05 Interface de energia 

06 Botão de reset 

07 Interface USB 2.0 

0 botão  de botão 

wlan 09 wps  botão 



 
 

Registrando na página da Web  
◆ Passo 1:Conecte  a porta Internet do PC e as portas LAN1/2/3/4 da ONU usando 

um cabo de rede. Inicie a ONU e o PC  normalmente 

◆ Passo 2:Configure  o computador para obter o endereço IP  automaticamente 

◆ Passo 3:Abra o navegador do PC, insira  http://192.168.1.1 na barra de endereço 

do navegador e pressione Enter. 

◆ Passo 4:Insira o nome de usuário e a senha na janela de login (o nome de 

usuário e senha referem-se à etiqueta no painel traseiro PNU) e clique em Login 

para acessar a principal GUI da  configuração 

 
 
 
 

Descrição Do LED Indicador  
 



 
 
 

Rótulo Cor Status Instrução 
 

Energia 
 

Verde 
On 

Off 

Piscando 

O sistema não está alimentado. 

O sistema normalmente é 

alimentado. O procedimento de 

ativação da ONU não foi iniciado. 

A ONU já está ativada. A 

ONU está sendo ativada. 

A energia óptica recebida no 

equipamento é normal. 

A potência óptica recebida no equipamento 

é menor do que a sensibilidade do receptor 

óptico. 

A porta Internet está desconectada. 

A porta internet está conectada 

normalmente. Os dados estão sendo 

transmitidos através da porta Internet. 

O serviço de voz não está 

registrado. O serviço de voz está 

pronto. 

A porta telefônica correspondente é 

ter uma chamada recebida ou off-hook 

PON Verde  
On 

Piscando 

Off 

LOS Verme
lho 

Piscando 

 
 

LAN1-LAN 4 

 
 

 
Verde 

 
Off 

On 

Piscando 

 
 

TEL 

 
 

Verde 

Off 

On 

Piscando 



 

WPS 
 

Verde 
Off 

On 

Piscando 

A função WPS está desativada 

 A função WPS está  

WPS estÁ conectando 

 

O WLAN está conectado 

Os Dados estão sendo trasmitindos 

A porta USB está desconectada. 
 
 Porta USB está  conectado. 
Os dados estão sendo trasmitidos na 
porta usb 
 
 O dispositivo não está conectado à  
Internet 
dispositivo está conectado à  Internet 

WLAN Verde  
On 

Piscando 

Off 

    USB Verde On                              

Piscando 

 
 

Internet 

 

 
Verde 

 
Off 

On 

 

   

  
 

 

 

Perguntas Freqüentes  
FAQ1: Todos os LEDs indicadores são extintos após o ligar 

1. Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente; 

2. Verifique se a fonte de alimentação e o adaptador de energia estão normais; 

3. Verifique se o interruptor de alimentação no painel traseiro do dispositivo está na posição ON. 

FAQ2: O dispositivo não funciona. 

1. Se o dispositivo não funcionar, verifique se a energia está conectada  

normalmente  ou a tensão não está dentro das especificações. 

2. Se o equipamento estiver superaquecido, verifique a ventilação. Certifique-se de 

que o equipamento não está exposto ao sol direto ou esteja perto da fonte de 

calor. 

FAQ3: O LED indicador  está piscando ou sólido ON 

1. Verifique se a fibra óptica está danificada; 

2. Verifique se a fibra o óptica está conectada normalmente à interface apropriada; 

3. Confira se a potência óptica recebida da ONU está abaixo das especificações 

com um medidor de energia óptica; 

4. Verifique se o módulo óptico da ONU está envelhecido ou danificado; 

5. Verifique se o dispositivo está na central office end. está operando  normalmente. 

FAQ4: O LED indicador LAN é extinto 

1. Verifique se o cabo da rede está danificado ou conectado incorretamente 

2. Verifique se o esquema de codificação de cores da fiação do cabo da rede está 

incorreto. Se estiver incorreto, substitua o cabo de rede original por um cabo de 

rede de pares torcidos CAT-5 padrão 

3. Verifique se o cabo da rede cruza o alcance permitido. 



Tabela de Substâncias Tóxicas/Perigosas Nome e   

Concentração 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

O: Indica que essa substância perigosa contida em todos os  materiais homogêneos 

para este componente está abaixo da exigência de limite em SJ/T11363-2006 

x: Indica que esta substância perigosa contida em pelo menos um dos materiais 

homogêneos neste componente está acima do limite em ST/T11363-2006 

Nota: Os componentes externos deste produto são feitos de materiais inofensivos não 

tóxicos e ecológicos. Os materiais não favoráveis ao meio ambiente contidos são 

devido ao nível tecnológico atual  limitá-los, mas  raramente são usados neste 

produto. Por favor, sinta-se à vontade usando nosso produto. 

Equipamento de corolário: 

Alguns componentes eletrônicos do adaptador de energia contêm chumbo (Pb).

 

Componente 
Substância tóxica/ perigosa ou elemento 

Pb Hg Cd Cr6+ Pbb Pbde 

Estrutura 

Componente 
O O O O O O 

Placa/Circuit
o 

Modelo 

X O O O O O 

Fio de sinal O O O O O O 

Corolário 

Equipament
o 

O O O O O O 

 


