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Este informativo foi feito usando o PCLinuxOS 2011 LXDE.
Inicialmente abra um terminal como root ...digite route del default ...dê ENTER ...feche o terminal
Abrindo um Gerenciador de Downloads (tipo o Synaptic) procure por kppp (antes dê um Reload para atualizar
os pacotes)
Deverão aparecer os seguintes:
kdenetwork4-core
kdenetwork-kppp
kdenetwork-kppp-provider
Faça a instalação deles (apesar de estar usando o LXDE, ele aceitou sem problemas o kppp do KDE...não foi
possível usar o gppp do Gnome pois este não conseguia achar o modem)
Clique agora em Iniciar / Internet / kppp
Na tela inicial do kppp, clique em Configurar... Na aba Conta, clique em NOVA...abrirá a tela do
Wizard...escolha Configuração Manual ...digite um nome para a sua conta...digite o nº do telefone a ser usado
clicando em Adicionar (no caso do Nokia 5310 é *99# )...dê OK...dê OK
Na tela inicial do kppp, digite o nome escolhido, o login e a senha (no caso da Oi, o login é oi e a senha é oi)
Na tela inicial do kppp, clique novamente em Configurar
Na aba Modems, clique em NOVA... Na aba Device, digite um nome para o modem...em modem device,
coloque o correspondente ao seu modem (no caso do Nokia 5310 foi o /dev/ttyACM0)...dê OK...dê OK
Para saber qual o seu modem device, uma maneira seria: abra um Gerenciador de Arquivos (tipo o
Konqueror)...vá em /dev ...clique com a direita e escolha mostrar os arquivos por hora de modificação...vá
no final do /dev...desconecte o cabo USB do celular...reconecte-o e deverá aparecer, como último arquivo do
/dev ,o referente ao seu celular (no meu caso, o ttyACM0)
Abra o kppp...clique em Configurar...vá na aba Modems...clique no nome do modem...clique em Editar...na

aba Device, coloque o que você achou em /dev como modem device...vá na aba Modem, clique em Query
Modem e veja se o modem foi detectado normalmente...dê OK...dê OK...
Na tela inicial do kppp,clique em Conectar (se quiser deixe marcado (x)Mostrar a janela de log...nela você
poderá ver se correu tudo bem). Se as telas do kppp e do log forem minimizadas é porque tudo ficou
OK...basta abrir um navegador e usar a internet.
Após usar o seu PC, antes de desligá-lo, abra um Editor de Textos (tipo o leafpad) como root...vá em Arquivo
/ Abrir e vá em /etc...abra o arquivo rc.local e na última linha digite route del default ...dê ENTER...saia do
editor salvando a modificação.
Com isso o comando #route del default será dado automaticamente a cada boot, permitindo que você
navegue na internet...sem ele, o kppp funciona corretamente mas o navegador não abre a página da internet.

