
Manual do 
Usuário



Obrigado por 
escolher a RVT
como seu provedor 
de Internet!

Neste manual, você pode tirar todas
as suas dúvidas para navegar com

 mais velocidade e estabilidade.



Informações importantes

• A velocidade da sua conexão é a garantia de banda estipulada em seu contrato;

• Os equipamentos são cedidos em regime de comodato;

• Chamadas técnicas para problemas de responsabilidade do cliente custam R$60,00;

• A falta ou insuficiência de pagamentos autoriza a RVT reduzir a banda do serviço;

• Caso necessite mudar de endereço, será cobrado uma taxa de serviço;

• Atendimento comercial e suporte técnico é de segunda à sexta-feira (das 08h00 às 17h30) e 
sábado das 08h00 às 12h00;

• Os planos tem fidelidade de 12 meses. Após esse período, o contrato é automaticamente 
renovado por 12 meses.



Como funciona a Internet da RVT?

O serviço da RVT é 100% fibra óptica, entregue no conceito 
FTTH (Fiber To The Home). 

Essa tecnologia é feita de forma direta entre o provedor 
de internet e o usuário, onde a fibra óptica é instalada
diretamente em sua residência.

A tecnologia FTTH permite altas taxas de transmissão com 
maior velocidade e estabilidade!

Servidor RVT

Fibra Óptica

CTO
instalada

na sua rua
Sua residência



Em residências, utilizamos dois padrões de instalação:

Como é a instalação?

ONU que converte a luz para uma porta UTP 
onde pode ser conectado um roteador Wi-Fi

ONU que faz essa mesma conversão,
mas que já possui Wi-Fi integrado

ouROTEADOR WI-FI ONU/MODEM

CONECTOR
ÓPTICO

CONECTOR
ÓPTICO

ONU +
ROTEADOR WI-FI



Como testar a velocidade?

Testar a real velocidade de sua conexão é mais fácil do que você imagina! Basta ligar o cabo de rede em um computador 
(desktop ou laptop) e no roteador (porta LAN). 

Lembre-se de desligar o Wi-Fi de todos os dispositivos que geralmente se conectam ao roteador! E nenhum outro 
dispositivo deve estar utilizando a Internet para não interferir no teste de banda.

No PC, é só acessar um destes sites que são os mais confiáveis em testar a sua conexão:

A taxa de download deve ser a
mesma que você contratou! 

Caso isso não aconteça, entre em
contato com o suporte técnico

para verificar o problema!

Speedtest.Net Fast.com

http://rvt.speedtestcustom.com/
http://rvt.speedtestcustom.com/
https://fast.com/pt/
https://fast.com/pt/


Como testar a velocidade? Qual a minha velocidade Wi-Fi?

A BANDA DEPENDE DE VÁRIOS FATORES, COMO O PADRÃO WI-FI DO EQUIPAMENTO 
UTILIZADO, BEM COMO A INTERFERÊNCIA, ALCANCE E COBERTURA DO SINAL.

Características IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
Homologação Set 1999 Set 1999 Jul 2003 Out 2009 Dez 2013

Taxa máx. 
transmissão 54 Mbit/s 11 Mbit/s 54 Mbit/s 150 Mbit/s 866.7 Mbit/s

Alcance indoor 50 m 100 m 100 m 70 m 200 m

Taxas de 
Fallback

48 Mbit/s
36 Mbit/s
24 Mbit/s
18 Mbit/s
12 Mbit/s
9 Mbit/s
6 Mbit/s

5,5 Mbit/s
2 Mbit/s
1 Mbit/s

48 Mbit/s
36 Mbit/s
24 Mbit/s
18 Mbit/s
12 Mbit/s
9 Mbit/s
6 Mbit/s

135 Mbit/s
120 Mbit/s
90 Mbit/s
60 Mbit/s
45 Mbit/s
30 Mbit/s
15 Mbit/s

433.3 Mbit/s
200 Mbit/s
87.6 Mbit/s

Frequência 5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 / 5 GHz 5 GHz

Modulação OFDM DSSS OFDM ou 
DSSS OFDM 256 QAM

Por exemplo, roteador padrão 11n
tem banda máxima ótima de
150 Mbps

Se sofrer interferências ou perda 
de sinal, a banda pode variar de 
15 Mbps a 135 Mbps

ATENÇÃO!
A banda contratada
é atingida via cabo.

90% dos celulares se conectam no Wi-Fi pelo padrão 11g



O que pode inteferir no sinal Wi-Fi?

• Baixa intensidade de sinal no menu Wi-Fi
• Conexão mais lenta com a Internet ao usar Wi-Fi
• Transferência mais lenta de arquivos entre 
   computadores usando o Wi-Fi

são alguns indícios de que o seu sinal Wi-Fi está 
sofrendo interferência, mesmo estando relativamente 
próximo ao roteador.

TOP 5 influenciadores de Wi-Fi
1) Espelhos
2) Água/aquários
3) Forno micro-ondas e outros dispositivos sem fio 
4) Paredes
5) Algumas telas LCD

Clique aqui para saber mais!

https://www.techtudo.com.br/listas/2018/09/inimigos-da-internet-wi-fi-descubra-quais-objetos-prejudicam-a-conexao.ghtml


Como aumentar o sinal Wi-Fi?

Chega de internet com lag ou sinal fraco que não alcança 
todos os cantos da sua casa... 

O plano Wi-Fi Premium 360° cobre até 3 
andares da sua casa com sinal de quali-
dade!

• Conecte-se automaticamente
• Velocidade e sinal imbatíveis

• Menos fios
• Gerencie sua rede pelo App Mesh

Através da tecnologia Mesh, ampliamos o sinal da fibra
óptica por toda a sua residência. Um kit de roteadores
de última geração são instalados e distribuídos por
cômodos estratégicos, garantindo cobertura de sinal sem 
fio de mais de 300 m².

Clique aqui e conheça o plano Wi-Fi Premium 360°

https://www.rvt.floripa.br/wifi-premium


Antes de ligar para o suporte

ESTOU SEM INTERNET
1. Verifique se todos os seus equipamentos são estão navegando ou somente um ou dois. Se existir algum equipamento 
navegando, a Internet está funcionando e o problema deve ser o próprio equipamento ou rede interna (roteador, cabos, 
etc.);

2. Verifique se o LED LOS da ONU/modem está piscando em vermelho. Se sim, isso significa que está sem sinal com a
fibra óptica. Neste caso, ligue imediatamente ao suporte técnico.

3. Veja se os conectores estão bem conectados conforme as imagens na seção “Como é a instalação?”. Reinicie seus 
equipamentos, desligando-os da rede elétrica por 1 minuto e religue.

4. Se o problema continuar, contate o suporte RVT pelos canais exclusivos de atendimento:

   0800 788 5000 opção 2 
   (48) 3197 5000 opção 2
   central do assinante em nosso site www.rvt.floripa.br



MINHA INTERNET ESTÁ LENTA
1. Verifique a velocidade da sua conexão através do teste de velocidade já exemplificado. 

2. Verifique se é apenas um site ou serviço que está lento. Geralmente, o problema pode ser no servidor de emails
 e não na internet em si;

3. Verifique se programas instalados em seu computador não estão consumindo sua internet com atualizações 
automáticas (exemplo: antivírus, torrents, Dropbox, Windows Update, etc);

4. Verifique se a sua mensalidade está em dia.  

5. Se não houver indicação de consumo e a internet ainda apresentar lentidão, contate o suporte RVT pelos 
canais exclusivos de atendimento:

0800 788 5000 opção 2  • (48) 3197 5000 opção 2 
central do assinante em nosso site www.rvt.floripa.br

Antes de ligar para o suporte

A VELOCIDADE DO LINK CONTRATADO É EM BITS POR SEGUNDO (MBPS). QUANDO É REALIZADO UM DOWNLOAD, O NAVEGADOR
INFORMA A VELOCIDADE EM BYTES POR SEGUNDOS (KBPS). PARA CONVERTER A VELOCIDADE DE BYTES PARA BITS, MULTIPLIQUE POR 

8 (CADA BYTES TÊM 8 BITS)!



Antes de ligar para o suporte

ÀS VEZES A MINHA CONEXÃO PARA DE FUNCIONAR
1. Isso geralmente acontece devido à interferência já exemplificada. Se não for possível remover o equipamento que
causa interferência, tente usar um canal diferente ou configurar o Modo Protegido.

2. Teste sua conexão diretamente pelo cabo.  Se funcionar normalmente pelo cabo, pode ser algum problema na rede interna;

3) Reinicie seus equipamentos, desligando-os da rede elétrica por 1 minuto e re-ligue.

4) Se o problema continuar, contate o suporte RVT pelos canais exclusivos de atendimento:

   0800 788 5000 opção 2 
   (48) 3197 5000 opção 2
   central do assinante em nosso site www.rvt.floripa.br



Clique aqui para acessar a central do assinante

Acesse a central do assinante RVT e 
aproveite os serviços exclusivos, tudo de 
forma fácil e rápida! 

• Abertura de suporte técnico

• Segunda via de boleto

• Consultar faturas em aberto, 
   extrato de de conexão e 
   contratos vigentes

• Atualização de dados 
   cadastrais

• Acompanhamento de 
   histórico financeiro

Central do assinante RVT

http://bit.ly/centralRVT
https://www.rvt.floripa.br/wifi-premium


FALE CONOSCO

0800 788 5000
(48) 3197 5000

contato@rvt.floripa.br

(48) 9 9128 9772

(48) 9 9143 8853

Contato Norte da Ilha

Contato Sul da Ilha

ONDE ESTAMOS

Rua Intendente João Nunes 
Vieira, 518
Ingleses do Rio Vermelho

Rua do Gramal, 1737, sala 2
Campeche
Florianópolis – SC

HORÁRIO de
ATENDIMENTO

Segunda à sexta
08:00 às 12:00
13:30 às 17:30 

Sábado 
08:00 às 12:00

www.rvt.floripa.br

mailto:contato%40rvt.floripa.br?subject=
http://WWW.RVT.FLORIPA.BR

