
ONU OT-801G – Configurando uma conexão (Bridge/PPPoE)

A ONU OT-801G trabalha com conexões em bridge e também em PPPoE, ficando a 

escolha do cliente de como utilizar o equipamento. Porém é necessário que a conexão 

seja criada , para que a ONU funcione corretamente. Abaixo temos um pequeno tutorial 

de criação de conexão.

Acesse as configurações do equipamento (IP padrão: 192.168.86.1 Login/senha: 

admin/admin);



 Clique na aba “INTERNET”, e no menu “WAN CONFIG”:

A página de configuração de conexão aparecerá;



1°: Na opção “WAN Connection name”, se não existir nenhuma conexão já criada, o 

nome padrão estará como “New WAN connection”;

2° Em  “Mode”, você deverá escolher a opção “Bridge” para uma conexão em bridge, ou 

“Route” para criar uma uma conexão PPPoE, IP estático ou DHCP;

OBS: Caso escolha a conexão em PPPoE, algumas opções surgem:

Preencha o nome do usuario e senha do cliente em “User Name” e “Password” 

respectivamente. Em “Dial Up Mode”, deixe a opção “Auto Connecting” selecionada, 

pois se acaso a conexão do cliente cair, a ONU automaticamente tentará se conectar 

novamente.

O campo “Service Name” pode ser deixado em branco, pois como a própria ONU exibe 

um aviso, é necessário que esteja com a mesma configuração do servidor PPPoE  caso 

não saiba.



3° A opção “Enable VLAN” vem ativada por padrão. Se não utilizar VLAN  na conexão, 

desative a mesma. Se utilizar, insira o VID da VLAN na caixa de texto;

4° Em “802.1p”, caso deseje, pode-se setar um valor de prioridade conforme o padrão 

IEEE P802.1p. O valor padrão é “0”;

5° Na opção “Service Mode” , temos duas configurações disponíveis: “INTERNET” e 

“OTHER”. Utilize INTERNET caso a ONU seja para uma conexão a internet, ou OTHER 

caso utilize o equipamento para outro fim;

OBS: Caso escolha criar uma conexão PPPoE, outras opções são mostradas:

Neste caso, utilize a opção “TR069_INTERNET” para uma conexão a internet.



6° “Port Binding”: É necessário marcar a opção “LAN 1” para que a ONU envie a 

conexão que está recebendo pela porta óptica, para a porta ethernet:

Após realizar a configuração, clique na opção “Save/Apply” para que a conexão seja 

aplicada e salva na ONU.


