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CONFIGURAÇÕES ONU GB01v2:
como utilizar este produto com a OLT Fiberhome AN5516

Controle de versões

Descrição Versão Data

Criação do guia de
configurações da ONU GB01v2 1.0 nov/201
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PASSO A PASSO

Verifique as versões de software

- ONU GB01v2 - versão V1.1.3_20170831_I149
- Acesse a gerência da ONU pelo IP 192.168.10.1
- Usuário e senha admin
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A ONU foi homologada nas seguintes versões da OLT FiberHome:

OLT FiberHome - versão RP0700

ANM2000 - V3.0R2 Build05.07.06.06

OBS: Caso essas configurações sejam realizadas em outras versões de placa,
é possível que não funcionem do modo esperado.
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Para verificar as versões siga as instruções a seguir:

a) Abra a janela de configuração da HSUA:

b) Navegue até a opção Get Information > Card Version:
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c) Versão de teste do software de gerenciamento ANM2000:

A seguir é apresentada a configuração de um serviço para a
ONU em modo bridge com vlan untag:
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Configuração da vlan Uplink da OLT

a) Abra a janela de gerenciamento da placa controladora. Clique
com o botão direito na placa HSUA:

b) Navegue até a opção de VLAN em: “VLAN Config > Local VLAN
> Local End Service VLAN”.

c) Verifique se a VLAN está cadastrada corretamente:
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Obs: Caso necessite criar uma VLAN, é necessário seguir os passos:

- Clique no botão “Append” e insira a quantidade de linhas de configuração;

- Preencha os valores de nome do serviço VLAN, início da faixa e fim da
faixa de VLAN, porta uplink vinculada e o modo de operação da VLAN
(tag/untag);
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- Aplique a configuração e salve no banco de dados.

Cadastrar a ONU na OLT

a) Abra novamente a janela de “Service Config Manager” da
placa controladora:
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b) Navegue até a janela de “ONU Physic_IDaddress Whitelist”
pelo menu: ONU Authentication > ONU Physic_IDaddress
Whitelist:

c) Ao dar um duplo clique será apresentada uma nova janela,
clique no botão “get Unauthorized ONU”:
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d) Selecione a ONU para cadastro e clique em OK:

e) Clique em aplicar as configurações e salve no banco de dados:
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Configurar VLAN na ONU

a) Abrir a Janela de configuração de serviço da porta da ONU.
Clique com o botão direito do mouse na ONU:

b) Será aberta a Janela de configuração da porta. Clique no
botão Add para adicionar uma VLAN:



13

c) Será aberta uma nova janela de configuração, altere os
campos, CVLAN Mode, VLAN ID e COS. Clique em OK:

d) Para finalizar clique em “Modify On Device” e salve no banco
de dados:
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