
PT - Instruções e avisos para instalação e uso

Energia de reserva e fonte de Internet

HubPowerbank
Nice



1 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES GERAIS

• CUIDADO! – Este manual contém instruções e advertências importantes para a segurança pessoal. Leia atentamente todas as 
partes deste manual. Em caso de dúvida, suspenda imediatamente a instalação e contacte a Assistência Técnica Nice.

• CUIDADO! – Instruções importantes: guarde este manual em local seguro para possibilitar futuras manutenções do produto e 
procedimentos de descarte.

• CUIDADO! – Qualquer uso diferente do aqui especificado ou em condições ambientais diferentes das indicadas neste manual 
deve ser considerado impróprio e é estritamente proibido!

• Os materiais de embalagem do produto devem ser descartados em total conformidade com os regulamentos locais.
• Nunca modifique qualquer parte do dispositivo. Operações diferentes das especificadas só podem causar mau funcionamento. O fabri-

cante declina qualquer responsabilidade por danos causados por modificações improvisadas no produto.
• Nunca coloque o aparelho perto de fontes de calor e nunca exponha a chamas nuas. Essas ações podem danificar o produto e causar 

mau funcionamento.
• Este produto não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que 

não tenham experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do produto por uma pessoa 
responsável por sua segurança.

• O fabricante não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não cumprimento das instruções. Guarde este manual em um 
local seguro para referência futura.

• Este produto não é um brinquedo. Mantenha longe de crianças e animais.
• Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.
• Manuseie o produto com cuidado, certificando-se de não o esmagar, bater ou deixar cair para evitar danos.
• Este produto foi projetado apenas para uso interno. Não use fora!
• Não exponha este produto à umidade, água ou outros líquidos. Nunca coloque recipientes de transporte de água perto do produto.
• Não use o produto fora das faixas de temperatura e umidade recomendadas.
• Mantenha o produto longe de fontes de calor e não coloque sob luz solar direta. Não cubra nem coloque nada sobre o produto.
• Não conecte um cabo com mais de 3 metros à porta USB.
• Não coloque o produto em caixas metálicas ou superfícies metálicas para melhor desempenho do rádio.
• Não deixe uma bateria em carga prolongada quando não estiver em uso.
• Não armazene as baterias onde possam causar curto-circuito por material condutor.
• Não desmonte nem tente reparar células de bateria com defeito.
• Em caso de vazamento de uma célula, não permita que o líquido entre em contato com a pele ou os olhos. Se houver contato, lave a área 

afetada com água e procure orientação médica.
• Utilize apenas um carregador compatível com os dispositivos.

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HubPowerbank permite conectar os concentradores Yubii Home ou Home Center 3 Lite a uma fonte de energia de reserva e, após a in-
stalação de um cartão SIM, uma conexão adicional à Internet. Normalmente, o hub Smart Home usará a fonte de alimentação principal e a 
rede Wi-Fi e, em caso de falha de energia, o dispositivo mudará automaticamente para uma fonte de emergência. Depois de se conectar ao 
HubPowerbank, o hub Smart Home pode operar de forma independente por até 12 horas.

O que está na caixa:
• HubPowerbank
• Cabo USB-A para Micro USB 
• Manual
• Bateria

3 APARÊNCIA

O dispositivo mede 83 x 72 x 24 mm.

Os símbolos marcados nas Figuras 1 e 2 representam:
A -  Porta USB-A (saída) 
B -  Botão de energia
C -  Botão WPS
D -  Porta micro USB (entrada)
E -  Indicadores LED (ver Tabela A1). 
F -  Botão de reinicialização
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Fig. 1. HubPowerbank - frente. Fig. 2. HubPowerbank - trás.
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Tabela A1 - Indicadores LED

Símbolo Descrição

Indicador de bateria:
• Verde - bom nível de bateria
• Verde piscando - carregando
• Vermelho - nível de bateria baixo
• Vermelho piscando - o dispositivo será desligado em breve

Indicador de SMS:
• Azul - SMS novo ou não lido aguarda
• Desligado – nenhum SMS novo ou não lido

Indicador de Wi-Fi:
• Azul - Wi-Fi ativado
• Desligado - Wi-Fi desativado

Indicador de intensidade do sinal:
• Verde - Conectado (4G)
• Azul - Conectado (3G)
• Vermelho - Não conectado (sem sinal ou sem cartão SIM)

4 INSTALAÇÃO

4.1 - Primeira instalação
1. Carregue totalmente o dispositivo usando a porta Micro USB (ver Fig. 1 - D).
2. Remova a bateria.
3. Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM (e o cartão SD no slot SD, se necessário).
4. Leia o nome da rede Wi-Fi (SSID) e a senha na etiqueta embaixo da bateria.
5. Insira a bateria.
6. Ligue o dispositivo usando o botão lateral superior (B).
7. Conecte seu PC ou Mac à rede Wi-Fi criada pelo HubPowerbank, por exemplo LTE-AP-xxxxxx
8. Se a conexão com a Internet estiver ativa, a configuração está concluída (se o cartão SIM estiver bloqueado com um PIN, é necessário 

fornecê-lo na interface web do HubPowerbank disponível em 192.168.1.1).

5 CONFIGURAÇÃO ADICIONAL

É altamente recomendável alterar o SSID padrão e a senha do Wi-Fi após a primeira instalação para manter seus dados seguros.

5.1 - Alteração de SSID e senha
Para alterar o nome/senha da rede Wi-Fi:
1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web:

• Senha padrão: admin
3. Vá para Configurações de rede > Configurações de Wi-Fi > SSID principal.
4. Altere o nome da rede (SSID) e/ou a senha.
5. Selecione Aplicar.

5.2 - Restaurar o dispositivo aos padrões de fábrica usando o botão físico 
Se você esquecer o nome de usuário, a senha ou SSID, poderá restaurar as configurações para as configurações padrão de fábrica. Para 
restaurar o dispositivo às configurações de fábrica, pressione e segure o botão Reset (ver Fig. 1 - F) até que os dispositivos reiniciem.

5.3 - Restaurar o dispositivo aos padrões de fábrica usando a interface web
Se você configurou um ajuste que impede que o dispositivo funcione corretamente, você pode restaurar o dispositivo para os padrões de 
fábrica por meio da interface da web:
1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web.
3. Vá para Configurações avançadas > Outros.
4. Selecione Redefinir configurações de fábrica



5.4 - Configuração de economia de bateria
O dispositivo possui um modo que permite que o dispositivo desligue automaticamente se não houver dispositivos conectados ao dispositivo 
(via Wi-Fi ou USB) por um período definido.
O modo permite que o dispositivo vá para o modo de dormência de Wi-Fi para economizar bateria. O dispositivo pode ser ligado novamente 
pressionando o botão de energia.
Para alterar as configurações de economia de bateria:
1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web.
3. Vá para Configurações avançadas > Economia de energia.
O tempo preferido pode ser definido selecionando “Wi-Fi Sleep” e selecionando o período de sono desejado:

• Nunca durma (padrão) 
• 5 minutos
• 10 minutos
• 20 minutos
• 30 minutos 
• 1 hora
• 2 horas

4. Selecione Aplicar.

5.5 - Compartilhamento de cartão SD
• No modo de compartilhamento HTTP, o dispositivo suporta apenas sistemas de arquivos FAT/FAT32.
• Modo de compartilhamento HTTP: Compartilhe o cartão SD através do navegador da web. O mapeamento da unidade removível do cartão 

SD por meio de uma porta USB será desativado.
• Caminho para compartilhar: Você pode inserir o caminho de compartilhamento, como /Fotos. Ao digitar apenas um símbolo de barra “/” no 

campo Path to Share, você reconhece o compartilhamento de todo o cartão SD.
• O caminho para compartilhar não pode ser um ponto e não pode conter os seguintes caracteres:< > “ , & + / \ : * | # ? ~ ‘
Para gerenciar as configurações de compartilhamento do cartão SD:
1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web.
3. Vá para a guia Cartão SD

Uma vez que a opção de compartilhamento do cartão SD esteja configurada corretamente, um novo botão “Visualizar cartão SD” aparecerá 
ao fazer login no dispositivo (quando você acessa a interface de configuração via 192.168.1.1). Este botão permite que os usuários visualizem 
os dados armazenados no cartão micro SD inserido no dispositivo.

5.6 - Gerenciamento de SMS
O dispositivo é capaz de receber e enviar mensagens de texto.

Para acessar sua caixa de entrada:
1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web.
3. Vá para > SMS

Para criar uma mensagem:
1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web.
3. Vá para Configurações > SMS -> Dispositivo -> Novo
4. Selecione Enviar.

6 INTEGRAÇÃO NICE/FIBARO

HubPowerbank pode atuar como uma energia de emergência e fonte da Internet. O dispositivo foi projetado para funcionar com FIBARO 
Home Center 3 Lite e Nice Yubii Home e suporta comutação automática em caso de detecção de falha de energia ou conexão com a Inter-
net.

6.1 - Requisitos
Para configurar a integração corretamente, você precisará de:
• HubPowerbank
• PC ou Mac
• Cartão SIM com um plano de dados ativo
• Home Center 3 Lite ou Yubii Home



6.2 - Configuração da integração

1. Instale e configure seu hub de casa inteligente, Yubii Home ou Home Center 3 Lite, de acordo com o manual fornecido com o dispositivo.
2. Conecte seu hub de casa inteligente à porta USB-A do HubPowerbank usando o cabo USB-A para Micro USB.
3. Conecte seu HubPowerbank à fonte de alimentação usando o cabo USB-A para Micro USB.
4. Ligue o HubPowerbank segurando o botão de energia por 3 segundos (se ainda não estiver ligado).
5. Use um navegador da web para abrir find.fibaro.com e faça login na interface da web do hub de casa inteligente.
6. Vá para Configurações avançadas > Rede.
7. Na seção Conexão Wi-Fi, selecione Pesquisar e conectar.
8. Selecione Wi-Fi de emergência.
9. Selecione a rede Wi-Fi criada pelo HubPowerbank e digite a senha.
10. Sua conexão de rede de reserva está agora configurada.

Observe que HubPowerbank pode ser usado como a principal conexão com a Internet, se necessário. 
A configuração das redes Wi-Fi pode ser encontrada na interface do usuário do navegador -> Configurações -> 1. Rede.

7 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O produto é produzido para Nice S.p.a. (TV). Avisos: - Todas as especificações técnicas indicadas nesta seção referem-se a uma temperatura 
ambiente de 20°C (± 5°C) - Nice S.p.a. reserva-se o direito de aplicar modificações no produto a qualquer momento quando julgar necessário, 
mantendo as mesmas funcionalidades e uso pretendido.

HubPowerbank
Número do modelo HubPowerbank MiFi MF65 

Fonte de energia 5 V CC, máx. 1A 

Temperatura operacional -10-40°C

Umidade operacional 5%-95%

Interfaces Micro USB, USB-A 

Suporte para cartão SD Ranhura MicroSD; até 32GB 

Dimensões 83 x 72 x 24 mm 

Transceptor de rádio
Protocolo 3G, LTE, Wi-Fi (802.11 bgn)

Frequência de rádio B1/8 (900/2100 MHz), B1/3/8/20/38, 2.4 GHz (2400MHz-2483.5MHz)

Máx. potência de transmissão 3G: +24 dBm
LTE: +25 dBm

Wi-Fi b: +15 dBm, Wi-Fi g: +13 dBm, Wi-Fi n: +12 dBm

(*) O alcance do transceptor é fortemente influenciado por outros dispositivos operando na mesma frequência com transmissão contínua, 
como alarmes e auscultadores de rádio que interferem com o transceptor da unidade de controle.

Yubii Home

Micro USB
USB-A

Micro USB

USB-A
Home Center 3 Lite



8 ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Este produto é parte integrante da automação e portanto deve ser descartado junto com esta.
Como na instalação, também no final da vida útil do produto, as operações de desmontagem e desmontagem devem ser realiza-
das por pessoal qualificado. Este produto é feito de vários tipos de materiais, alguns dos quais podem ser reciclados, enquanto 
outros devem ser descartados. Procure informações sobre os sistemas de reciclagem e descarte previstos pelos regulamentos 
locais em sua área para esta categoria de produto.
Cuidado! – algumas partes do produto podem conter substâncias poluentes ou perigosas que, se descartadas no meio ambiente, podem 
causar sérios danos ao meio ambiente ou à saúde física.
Conforme indicado pelo símbolo ao lado, o descarte deste produto junto com o lixo doméstico é estritamente proibido. Separe os resíduos em 
categorias para descarte, de acordo com os métodos previstos pela legislação em vigor na sua área, ou devolva o produto ao revendedor no 
momento da compra de uma nova versão.
Cuidado! – a legislação local pode prever multas graves no caso de descarte abusivo deste produto.

9 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por meio deste, a NICE SpA declara que o tipo de equipamento de rádio HubPowerbank está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.niceforyou.com/en/
support



www.niceforyou.com

Nice SpA

Oderzo TV Italia

info@niceforyou.com
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