


NOSSA MISSÃO, 
VISÃO E VALORES





O QUE É INTERNET FIBRA ÓPTICA E
QUAL O SEU DIFERENCIAL?

A fibra óptica é um filamento flexível e transparente
fabricado a partir do vidro e que é utilizado como um
condutor de alto rendimento de luz. Por ser um material
que não sofre interferências eletromagnéticas, a fibra
óptica possui uma grande importância em sistemas de
comunicação de dados.

Fibra:

Não há oscila ção de velocidade. O link contratado é
entregue em sua totalidade (mesmo em horários de
pico) e não é afetado por fenômenos naturais, como
chuva, vento ou insolação.

Diferencial:

Preparamos esse pequeno manual para te auxiliar:





PASSO A PASSO:
Acesse o nosso site:
www.starnettelecom.com.br

Passo 1:

Área	do	cliente:

Entre na “Área Cliente”e selecione a opção
“Área do Cliente Internet”.

Passo 2:

Passo 3:
Faça login com seu usuário e senha.



FINANCEIRO

1. Pagamentos

2. Pagar com cartão de 
crédito

3. Imprimir Fatura

4. Enviar por E-mail





Caso esteja sem conexão, ou com lentidão,
reinicie seus equipamentos, pois eles podem
travar e é necessário reiniciar para destravá-los.

Desligue o equipamento da tomada, aguarde
10 segundos e ligue novamente.





TESTE DE VELOCIDADE:

Acesse: www.starnettelecom.speedtestcustom.com

Passo 1:

Conecte o cabo de rede

Passo 2:

Muitos equipamentos conectados no Wifi podem interferir
diretamente nos testes, e na qualidade da conexão.

Observação:



Led LOS piscando em vermelho:
representa um possível rompimento da
fibra. Essa situação ocasiona a
indisponibilidade da conexão. Se você
passar por essa situação, entre em
contato com a nossa central de
atendimento.

É importante analisar

• Tenha em mãos o Número de Série do 
Modem. (Etiqueta embaixo do 
equipamento)

Led LOS piscando

MODEM INTERNET



Luz PON piscando: representa uma
atenuação na fibra óptica.
Geralmente ocasiona lentidão, ou
até mesmo a falta de conexão por
completo.

Led PON piscando

É importante analisar

• Tenha em mãos o Número de Série do 
Modem. (Etiqueta embaixo do 
equipamento)



Entregamos o link até o modem. 

A BANDA CONTRATADA É 
ATINGIDA VIA CABO.

Recomendamos que distribua o sinal através de 
cabeamento estruturado de rede.

A banda total em uso, é a soma do consumo de todos
os dispositivos conectados à rede.
Muitos equipamentos conectados no Wi-Fi, podem
interferir diretamente nos testes e na qualidade da
conexão.



O motivo da sua internet estar lenta não está
apenas em sua rede sem fio, mas em qualquer
equipamento que gere ondas eletromagnéticas,
mesmo que em maior ou menor nível, pois causam
interferências no sinal Wi-Fi. Para melhorar o sinal
de seu roteador, é bom deixá-lo longe de qualquer
dispositivo capaz de gerar um sinal que possa
interferir com sua conexão.

QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS FONTES
DE INTERFERÊNCIA NA REDE WI-FI
DENTRO DA RESIDÊNCIA?



Ficamos muito felizes que você tenha lido até aqui!
Essas informações básicas podem lhe ser muito úteis, 
então, mantenha esse manual sempre por perto para 
eventuais consultas.
Estamos sempre à disposição para entregar as melhores 
soluções em conectividades para a sua residência.

CONCLUSÕES FINAIS:



Conte com a gente através dos contatos:
(Atendimento 24 h)
0800 8787 985
WhatsApp:
(11) 98488-0527
(11) 4402-4112
contato@starnettelecom.com.br


