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Galicia e máis ti tedes un operador de comunicacións por fibra óptica que se chama R.

Dende o 2000, R desprega fibra óptica rúa a rúa, para que as familias e empresas que temos a 
inmensa fortuna de vivir en Galicia poidamos vivir en Fisterra pero tamén no centro do universo. 
Melloraremos e cambiaremos o que faga falta para que sempre sexa así e teñades o mellor.

R ofrece nos seus combos teléfono fixo con chamadas incluídas, internet e wifi de moi alta 
calidade e velocidade garantida, televisión HD moi superior a todas as demais, e móbil. Pero é só 
o comezo. Nestas páxinas contámosche outras utilidades que tes por ser de R, como por exemplo:

· routers wifi dobre banda e AC (onde o wifi está menos saturado) e SOS wifi para mellorar cobertura.
· wificlientesR: acceso a wifi gratis na rúa.
· 5 contas de correo con tochomail gratis.
· rebobina R: as túas gravacións de TV de forma automática.
· a mellor guía electrónica de programación, ademais feita en Galicia.
· mando universal programable (aprende doutros mandos).
· contestador integrable no teu correo electrónico.
· protección e axuda informática.
· televisiónR por internet.
· fax virtual incluído no teu teléfonoR.
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1 ola e moitas grazas

Grazas por confiar en nós, en R. Imos ofrecerche o mellor servizo sempre. Por exemplo, un acceso 
a internet excelente e o mellor prezo. Porque en R cada cliente importa... e moito.

pura fibra R

Despregando fibra óptica dende 2000: ata a porta de casa, cunha tecnoloxía capaz de ofrecer alta 
velocidade a un boísimo prezo. Sempre garantimos o noso servizo. Se a velocidade baixa dun 80% 
conectado por cable, abrimos incidencia para melloralo.

E se tes tamén a televisiónR, a diferencia é abismal, pois co resto de tecnoloxías FTTH/ADSL/VDSL 
compártese a velocidade entre a tele e internet (e transmítese en TV-IP canle a canle e non todas 
as canles á vez coma en R, que somos xente desprendida).

novos routers R wifi dobre banda e AC

Melloran a calidade do acesso wifi ao dispoñer de máis opcións para emitir en bandas menos 
“contaminadas” por outros sinais.

novo wificlientes R: wifi gratis fóra da casa mellorado!

A maior rede wifi de exteriores de Galicia, coa que poderás conectarte gratis en miles de puntos 
e así aforrar datos da túa tarifa de móbil. Próbao, verás como mellorou, con moitos máis puntos e 
login automático a través da SIM de móbilR.

internet e algo máis

5 contas de correo e tochomail gratuíto para poder enviar correos con ficheiros adxuntos moi 
grandes, especial atención aos parámetros do acceso para optimizar os xogos en rede dende a túa 
Play Station, Xbox, PC, etc., antivirus e axuda informática remota, blogs/álbum de fotos, etc.
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Se se instala un acceso internet R por primeira vez ou se quere cambiar a situación do router, é 
imprescindible que vaia á túa casa un dos nosos técnicos para preparar o cableado e as tomas 
da parede.

Pero se xa houbo antes un router R na casa, a instalación é moi sinxela seguindo estas 
instrucións.

O router e o seu cable de alimentación

1 cable de rede RJ45

1 cable tipo antena (que en caso de cambio de router xa estará na túa casa)

2 instalación do router

ingredientes
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2 instalación do router

paso 1: conectar

Conectar o cable tipo antena ao conector de rosca do cablemódem. Virar a rosca do cable cos 
dedos ata asegurar o conector. Enchufar o outro extremo do cable (sen rosca) á caixa R da parede.

Conectar o cable de alimentación ao router e a unha toma eléctrica.

Se non acenderon xa as luces do frontal, acende o router co seu interruptor. A primeira vez o pro-
ceso de arranque pode levar uns trinta minutos.

As primeiras luces fixas indican que o router está listo para navegar.

RESET CABLE

POWER
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2 instalación do router

paso 2: conectar os teus equipos a internet

2.1 conexión cableada

A conexión por cable de rede Ethernet (RJ45) ao router é a que garante a maior velocidade, 
conectividade e seguridade. Conecta o cable o teu ordenador e a calquera dos portos do router, e 
xa podes navegar.

2.2 conexión vía radio por wifi

Na etiqueta que está na parte inferior do router están os datos necesarios para configurar a túa 
rede wifi:

No caso de que teñas un router Cisco:

- despois de SSID verás o nome da rede wifi.
-  despois de PRE-SHARED-KEY aparecerache o contrasinal da túa wifi.

No caso de que teñas un router Technicolor:

- a túa rede empezará por Tech_D, e continuará cos caracteres que aparecen despois de SSID.
- despois de WP2-PSK aparecerache o contrasinal da túa wifi.

Se tes un router Hitron:

- despois de SSID verás o nome da rede wifi.
- despois de CM MAC aparecerache o contrasinal (escribeo en minúsculas).

Busca a rede wifi, introduce o contrasinal indicado na etiqueta e xa poderás navegar.
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paso 3: instalación finalizada

Confirma que te conectas a internet cos teus dispositivos. Proba primeiro se podes co cable Ethernet 
(RJ45) e despois cos dispositivos por wifi.

Podes medir a túa velocidade no velocímetro R da web de clientes: clientes.mundo-R.com no 
botón internet.

Alí tamén tes ferramentas de diagnóstico e de control dalgúns parámetros do router R, que te axu-
darán a mellorar o uso do teu acceso a internet, coma por exemplo buscar a mellor canle  wifi 
para a túa casa.

A velocidade real do teu acceso obtense, loxicamente a través do cable Ethernet, non por wifi. in
te
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2.3 cambia o contrasinal wifi que vén por defecto e o nome da rede wifi

Aínda que é só para ti, é aconsellable que a cambies o contrasinal por un máis sinxelo de lembrar. 
Ademáis, podes poñer o nome que ti queiras á rede wifi para que poidas indentificala fácilmente. 
Accede a clientes.mundo-R.com e en configurar/internet tes un botón para ver ou cambiar 
parámetros da túa rede wifi. Se esqueces ou queres cambiar o teu contrasinal, podes facelo tamén 
dende aí.
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3 guía rápida

3.1 internet R: máis velocidade, máis control

A conexión a internet con R é sinxela: enchufar e listo.

Non hai que tocar nada máis, agás comprobar que o router está acendido. En contadas ocasións 
poderías ter que reinicialo se non hai conexión a internet. Só hai que desenchufalo da 
corrente e, ao volvelo enchufar, reiniciarase nun par de minutos. Pero ollo, antes comproba que 
non sexa un problema de radio wifi, apagando e acendendo o wifi do dispositivo que non teña 
conexión. A maior parte das veces soluciónase así porque os problemas de conexión adoitan estar 
no móbil, tableta ou PC portátil por mor dalgunha aplicación ou programa.

Na web de clientes clientes.mundo-R.com podes controlar o teu internet R:

   - En configuración/internet poderás buscar o mellor canal de wifi para o teu router evitando 
     usar canles ocupadas polos veciños, cambiar o contrasinal e actuar sobre outros parámetros.

  - En biblioteca/soporte podes incluso facer un autodiagnóstico no caso de que notes 
    algún problema, dende axuda e soporte internet.

SOS wifi

O wifi é un gran invento. Conéctao todo e aforra moito diñeiro en datos móbiles. Pero é radio... e a 
radio fai o que lle peta. Cada caso, cada casa é un mundo de sinais e interferencias.

Seguimos na teima de  ter o mellor wifi e para iso eliximos os mellores dispositivos. Se malia todo 
cres que a cobertura wifi na túa casa é mellorable, podemos facer un estudio específico de radio 
para dar coa mellor solución. Tes toda a información de SOS wifi no botón internet da web de 
clientes clientes.mundo-R.com
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3 guía rápida

Con wificlientesR poderás aforrar datos móbiles conectándote gratis por wifi en miles de puntos 
despregados por R en toda Galicia.

Dende xuño de 2015, con identificación automática por SIM de móbilR, e moitos máis puntos para 
conectarte gratis, con calquera dispositivo. Máis sinxelo, rápido e doado de usar.

En clientes.mundo-R.com, tes toda a información necesaria para usar o servizo.

3.2 wificlientesR: wifi gratis fóra da casa mellorado!
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3 guía rápida

Con internet R regalámosche 5 contas de correo gratuítas. Entra en clientes.mundo-R.com e 
no botón correo sigue as instrucións para activalas cando queiras. Dende ese botón terás tamén 
acceso ao teu correo dende calquera lugar (do mundo) con conexión a internet.

Podes elixir varios dominios de maneira gratuíta para as túas contas, como por exemplo, galicia.
com, esteson.eu, ou, en breve, os novos dominios .gal.

Tamén podes utilizalo a través de calquera cliente de correo de móbil, tableta ou PC. Os datos de 
configuración que poderías precisar son:

Servidor entrante: imap.mundo-R.com (mellor con SSL e porto 993)

Servidor saínte: smtp.mundo-R.com (mellor con TLS e porto 587)

Todas as contas dispoñen do servizo gratuíto de envío de ficheiros xigantes tochomail R. É moi 
sinxelo de manejar tanto para quen o envía como para quen o recibe e probablemente máis 
privado e seguro, xa que está todo almacenado preto de ti e protexido pola lexislación española. 
Tochomail non sae de Galicia.

Ademais, podes facer que as mensaxes de voz do teu contestador se reenvien automaticamente 
á túa conta de correo. Entra en clientes.mundo-R.com e preme o botón configurar/teléfono 
para indicar ao sistema o teu correo electrónico e así poder enviarche alí as mensaxes e faxes que 
recibas.

3.3 correo con “tochomail R” gratis
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Contratando seguridade R tes protección total nos teus ordenadores, sempre actualizada:

 protección antivirus e antispam
 Deterá os ataques a través do correo electrónico, a navegación, a descarga de ficheiros, 
 a infección de unidades extraíbles como memorias USB, DVD´s etc.

 O filtro antispam icorpora unha funcionalidade de listaxe negra que recupera de forma 
 online as listas de IP´s de “spammers” e servizos spam para bloquealas.

 protección internet
 Unha barreira para intrusións nos teus PCs,  “hackers” e programas espía, un cortafogos 
 persoal (“firewall”) protexe o teu sistema.

 control parental
 Permíteche restrinxir o acceso doutros usuarios do PC a páxinas web non desexables 
 para os nenos, etc. Incluso poderás bloquear o uso de internet os días e franxas horarias que 
 consideres non axeitadas.

...e axuda informática incluída

Con seguridade R terás acceso gratuíto ao noso servizo de axuda informática. Axudámoste a 
solucionar por teléfono dúbidas ou problemas dos teus equipos, ordenadores, unha tableta ou unha 
impresora por exemplo. O teléfono de axuda R é o 900 825 736.

Tes toda a información no botón internet da web de clientes clientes.mundo-R.com

3 guía rápida

3.4 seguridade R e axuda R
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3.5 e máis: blogs, álbum de fotos e dominios

Co servizo blogs R podes crear a túa propia páxina persoal ou álbum de fotos accesible dende 
internet. Hai por suposto outros servizos gratuítos similares na rede pero pareceunos boa idea 
ofrecercho dende Galicia, cos teus datos almacenados preto de ti e protexidos pola lexislación es-
pañola. Ninguén está libre de ataques pero parece lóxico pensar que un almacenamento pequeno 
e privado ten un interés menor para a ciberdelincuencia.

blogs R é gratuito para todos os clientes de internet R.

A administración e xestión de toda a información do teu blog e álbum de fotos realízase dende 
clientes.mundo-R.com. Preme o botón internet para aceder a este servizo.

dominios R: nome e marca en internet

É posible contratar dominios propios en R, coa vantaxe de poder ter un nome único en internet 
para, por exemplo, personalizar as túas contas de correo ou o acceso ao teu blog.

Podes comprobar a dispoñibilidade do teu dominio o realizar a contratación e configuración en 
clientes.mundo-R.com, na sección configurar internet.
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conexións físicas router R
Principais elementos:

· Conexión roscada RF in de alta capacidade, para cable tipo antena. É a conexión a rede de R (mediante a 
  toma da parede).
· Conectores Ethernet, para cable de rede típico, RJ45. Por aquí lógrase a máxima velocidade de conexión.
· Conexión ao adaptador de alimentación eléctrica.
· Luces de estado (acendido significa):

 · POWER ON, acendido.
 · DS, baixada /US, baixada OK
 · LAN, conexión Ethernet ON/OK

tí tes o control total do router R
En clientes.mundo-R.com:

   · En configurar internet podes acceder remotamente ao teu router para ver e modificar parámetros.
   · En soporte podes facer diagnóstico do teu router se detectas algún problema.
   · En internet tes o velocímetro R e o acceso a outros servizos de internet R

4 anexos

4.1 para o responsable técnico da casa

¿ ¿ ¿ ¿ !
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problema

non hai conexión por wifi

non hai conexión por
cable Ethernet

non sei que facer!

solución de problemas

causa posible e solución

Apaga e acende o wifi do dispositivo se dispón dun botón para isto. Se non, reinicia o dispositivo. Se non se 
soluciona, proba a conectar con outro dispositivo wifi. Se tampouco vai proba se podes cun PC a conexión vía 
cable de rede Ethernet (RJ45)

Comproba que o router ten alimentación eléctrica e está acendido (luces acesas). Revisa que o cable tipo antena 
non se soltou.

Se non vai, desenchufa o router da alimentación eléctrica e volve conectalo. Espera un par de minutos e com-
proba se se resolveu o problema.

Se non se soluciona, comproba a conectar o dispositivo a outro porto Ethernet, se dispón de varios.

Entra en clientes.mundo-R.com e en soporte busca a área de soporte internet dende onde poderás facer ti 
mesmo un primeiro diagnóstico do problema e, se é necesario, solicitarnos axuda.
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para cumprir as normas

Usar o sentido común adoita ser suficiente pero estamos obrigados por normativas europeas a detallar unha 
serie de recomendacións e datos técnicos adicionais.

Uso dos equipos R de forma segura

Os equipos de R fabrícanse cumprindo coas normas europeas de seguridade. En calquera caso, convén seguir 
estas recomendacións:

· Hai que deixar un espazo de 7-10 cm arredor dos equipos para a súa correcta ventilación.
· Non voltear os equipos.
· Para limpar os equipos, usa un pano seco, suave e limpo, sen produtos de limpeza abrasivos ou 
  disolventes. 
· Comproba de vez en cando que as aberturas de ventilación están libres para evitar sobrequecemento.
· Os equipos funcionan a 230V CA, 50Hz. Só se pode usar o adaptador de corrente subministrado co  
  equipo.
· Desenchufa o equipo da rede eléctrica antes de conectalo (ou desconectalo) a calquera outro equipo. 
  O contacto con 230 voltios de corrente alterna pode ser mortal ou causar unha lesión severa.
· Xamais manipules ou abras os equipos.
· Xamais permitas que ninguén introduza nada nos buratos, rañuras ou calquera outra abertura do equipo, 
  sobre todo obxectos metálicos.
· Non bloquees as rañuras de ventilación do equipo, nin poñas o equipo enriba de mobles brandos ou 
  alfombras.
· Non coloques nada sobre o equipo que poida derramarse ou pingar nel (ex. velas acendidas ou contenedores 
  de líquidos). Non o expoñas a goteos ou salpicaduras. Se un obxecto ou líquido se introduce no equipo, desenchúfao   
  inmediatamente e ponte en contacto con R.
· O equipo está deseñado para funcionar correctamente a unha temperatura ambiente de menos de 35 graos 
  centígrados e a un nivel máximo de humidade do 75%.
· En caso dunha tormenta, recoméndase desenchufar o equipo da rede e do televisor.
· Deixa a toma de corrente accesible para desenchufar o aparato rapidamente no caso de ser necesario.



20

Tensión	   230	  VCA	  /	  50	  Hz	  
Consumo	  de	  energía	  :pico	   24	  W	  máx	  
Peso	   0,838	  kgs	  
Dimensiones	  (ancho	  x	  alto	  x	  profundidad)	   274	  x	  66	  x	  168	  mm	  
Temperatura	  de	  funcionamiento	   15	  -‐	  35	  °	  C	  
Temperatura	  de	  almacenamiento	   -‐20	  -‐	  60	  °	  C	  
Tipo	  de	  pilas	  del	  mando	  a	  distancia	   2	  x	  1,5	  V	  Qpo	  AA/R06	  2850	  mAh	  
Modulación	  del	  cable	   16-‐256QAM	  108-‐862	  MHz	  (DOCSIS/

Eurodocsis)	  

eco

Os equipos xeran, utilizan e poden irradiar enerxía de radiofrecuencia. Poden ser tamén subsceptibles a 
enerxía procedente doutros equipos. Foron probados e cumpren con estándares establecidos a nivel legal. Sen 
embargo, pódense producir interferencias con outros equipos. En tal caso recoméndase que se intente corrixir a 
interferencia mediante unha ou máis das seguintes medidas:

· Aumentar a distancia entre os equipos
· Conectar os equipos que interfiren en diferentes puntos
· Consultar a R ou a un técnico cualificado para obter axuda

O desco R é ecoeficente. Desconéctase automaticamente para aforrar electricidade e reducir o seu conseguinte 
impacto medioambiental. Pulsando a tecla menú do mando R e en configuración pode personalizarse esta 
función.

Os equipos cumpren coas Directivas da UE 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2009/125/CE sobre seguridade, 
compatibilidade electromagnética e dos produtos.

Este equipo, o seu mando a distancia e baterías deben ser desbotados por separado e non deben mesturarse co 
lixo doméstico. Estes equipos foron deseñados e fabricados con materiais de alta calidade e compoñentes que 
poden ser reciclados e reutilizados. Os aparellos eléctricos e electrónicos son susceptibles de conter partes que 
poden ser un perigo para a saúde e o medio ambiente se non son tratados ou eliminados de maneira axeitada.

Para cumprir estas normas e coidar o medio compre que os equipos sexan devoltos a R para a súa correcta 
reciclaxe.

aviso legal

R resérvase o dereito de modificar as especificacións e diagramas mencionados neste documento en calquera momento sen aviso previo. Polo tanto, a 

información que conteñen estas instrucións non teñen carácter contractual. Para unha descrición actualizada, consulte clientes.mundo-R.com

Desco HD





toda a información en
clientes.mundo-R.com


