
Corrigir problemas de conexão com à Internet através de Wi-Fi em ZenFone 

 

Verifique a conexão sem fio  

A primeira etapa do diagnóstico será verificar se outro dispositivo se conecta à mesma 

rede, para garantir que a conexão sem fio está funcionando bem. 

  

Verifique se o aparelho não esta com a função Wi-Fi configurado em modo de 

inatividade.  

Se habilitado o Wi-Fi de sua conexão Wi-Fi pode ser desligado de vez em quando.  

 

Para manter sua conexão Wi-Fi acordado: 

 

Toque em "Configurações" >> "Wi-Fi" >> Toque no ícone >> "Avançado" >> Selecione 

"Manter Wi-Fi durante inatividade" >> toque de "Sempre" para manter a Wi-Fi durante a 

inatividade.  

 

Salve as alterações e saia de todas as telas. Seu Wi-Fi nunca será desligado durante a 

inatividade do equipamento devido a esta configuração. 

 

 

  

 

 

 

 



Verifique a intensidade do sinal da conexão sem fio 

 

O desempenho de uma conexão à rede depende, em parte, da intensidade do sinal.  

Você tem que conectar a rede sem fio, onde a intensidade do sinal é forte.  

Verifique o ícone de rede como esta a força do sinal wireless em barra de notificação. 

 

 

  

Tente ligar / desligar Wi-Fi no dispositivo.  

 

Primeiro para desligar Wi-Fi, toque em "Configurações" >> "Wi-Fi" >> Toque na opção de 

ligar e desligar o Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tente “esquecer” de rede no dispositivo e conectar novamente 

  

Esquecer redes sem fio permitem que seu telefone possa redefinir algumas configurações.  

"Configurações" >> "Wi-Fi" >> Pressione e segure o "Network SSID (nome)" por 2 

segundos.  

>> Toque "Esqueça Rede" >> Volte a ligar suas redes sem fio se ele estiver desligado. 

 

 

  

Tente reiniciar o dispositivo 

Pressione e segure o botão de “Ligar e Desligar” >> Selecione "Reiniciar"  

 

7 Verifique se o seu firmware é o mais atual  

>> Selecione "Configurações" >> "Sobre" >> "atualização do sistema" >> "Verificar 

Atualizações" 

.  



Tente reiniciar o dispositivo.  

 

Nota: uma vez que restauração foi realizada, todos os dados, aplicativos, configurações e 

dados pessoais serão apagados após a inicialização.  

Os programas de terceiros pode também deixar o telefone instável, sugerindo ter uma 

reinicialização completa do dispositivo se a situação persistir. 

 

"Configurações" >> "Backup & reset" >> "Reposição dos dados de fábrica" >> "Redefinir 

telefone" >> Digite "ZenFone" quando solicitado para a redefinição de senha. >> Toque em 

 

"Apagar tudo" para confirmar a redefinição. 

 


