
 

A cartilha tem o objetivo 

de resolver problemas 

simples evitando que você 

fique sem o serviço por 

muito tempo. Caso não se sinta confortável em realizar 

os procedimentos aqui propostos fique a vontade em 

entrar em contato conosco. 

Sua internet caiu?  

O primeiro passo é 

identificar o que está 

acontecendo. 

Então vamos lá! 

Verifique se possui alguma 

fatura vencida por mais de 5 

dias. Se for o caso precisará 

entrar no site e fazer o login 

para continuar navegando. 

LOGIN: CPF do assinante e 

SENHA: 1234. 

Tente abrir sites diferentes, 

talvez o site acessado esteja 

indisponível. Se for o caso é 

necessário aguardar. Por não 

ter relação com o nosso 

serviço, dependerá do próprio 

site a normalização. Caso 

persista informar nosso 

suporte.  

   Verifique se algum outro 

dispositivo (PC, notebook, 

celular, etc.) consegue acessar a internet, assim será 

possível identificar se o problema é na rede local ou 

somente no equipamento em questão. Caso consiga 

utilizar o serviço em outro dispositivo tente reiniciar o 

equipamento que não navega.  

Confirmada a indisponibilidade 

na rede local é preciso conferir 

se todos os dispositivos de estão 

conectados corretamente. Para 

isso você precisará : 

1º – Desligar os equipamentos 

da tomada, desconectar e re-conectar os cabos do 

circuito como na Figura 1 (um cabo por vez), aguardar 

60 segundos e religar na tomada. Este procedimento 

elimina um possível mau contato.  

2º - Feito este procedimento e ainda assim está sem o 

acesso a internet? Possivelmente algum equipamento  

esteja com defeito.  

Entre em contato com nosso suporte para que 

possamos auxiliá-lo.  

 

Sua internet está com lentidão? 

 

      A primeira recomendação é realizar um teste de 

velocidade para verificar se está de acordo com 

contratada. Para isso desconecte todos os dispositivos 

da rede (wi-fi e cabo) 

 e faça a medição a partir 

de um somente.  

 

    Em nosso site, na guia 

“SUPORTE”, existem 

exemplos de medidores. 

    É comum uma variação mínima de velocidade entre 

um teste e outro, porém se a medição for muito 

diferente entre em contato com o nosso suporte para 

verificação. 

Atente-se ao vencimento da 

sua fatura, o atraso pode 

gerar redução da 

velocidade. 

 

Porém se a velocidade 

contratada está sendo 

entregue possivelmente o problema está no seu 

equipamento. 

Entre em contato com nosso suporte para que 

possamos auxiliá-lo.  

Telefones: 

  (21) 3609-2843  

 (21) 3427-2211 

(21) 96480-1236 



 

Não recebeu sua fatura? 

Retire sua 2ª via na CENTRAL do CLIENTE. 

Veja como é fácil: 

1) Acesse nosso site www.jbinfo.com.br 

2) Clique em: 

3) LOGIN: CPF do assinante e SENHA: 1234 

 

Pronto! Só imprimir e pagar em qualquer 

agência bancária ou lotérica. 

 

Dicas:  

Mantenha seus dados atualizados. 

O pagamento das faturas em dia evita 

juros e restrições do serviço. 

Em dias de tempestades aconselhamos 

desligar seus aparelhos das tomadas. 

Confira novos planos. 

 

 

 

 

 

www.jbinfo.com.br 

www.jbinternet.com.br 

 

 

Endereços: 

Paciência: R. Guerra Junqueiro, 39, loja B  
Sepetiba: Estrada do Piaí, 6389, loja D 

 
 
 

SAC: 0800 020 7777 
(21) 3609-2843 – (21) 3427-2211 
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