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Não é necessário estar conectado na internet para efetuar as 
configurações do Roteador.

Obs. O Procedimento terá que ser feito via CABO. 
Nunca via conexão WI-FI.

Depois que baixar o arquivo (zipado) que foi enviado em seu e-mail, deverá ter instalado em seu computador um 
descompactador. Exemplos: Winzip ou Winrar.
Depois de descompactado, o arquivo vai ficar com a extensão (.BIN).Como mostra na figura abaixo.

Com o arquivo já salvo em seu computador (salvo em uma pasta), pode ser na área de trabalho (Desktop).

Observe o « Gateway Padrão » ou « Default Gateway » normalmente é o ip 192.168.1.1
ou 192.168.0.1

Com essas informações, conecte o modem diretamente ao computador.

Feito isso, o navegador irá pedir a tela de auten�cação obrigatória
é só informar  e senha . (como ao lado)usuário admin admin

Iniciando a atualização de Firmware

Navegadores mais u�lizados.

Para iniciar as configurações, depois de conectar o Roteador (via cabo) 
conforme os passos anteriores, abra o navegador de internet, apague o 
campo de endereço (onde tem o www) e digite o IP do Roteador, 
conforme abaixo:

Deixe o cabo (azul, amarelo ou cinza) conectado entre o computador
e o modem. Como mostra na imagem abaixo:
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Clique com o botão do mouse em Maintence" em  , após inserir “admin” nos campos h�p://192.168.1.1/

username e password: 

Clique com o botão do mouse em “Firmware”: 
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Após selecionar o arquivo .BIN (esse arquivo é o 
que contém a atualização) e clicar em ‘Upgrade’, 
o sistema solicitará confirmação conforme tela 
abaixo:
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Selecione o arquivo.bin qual foi baixado através do site  , de h�p://www.tp-link.com.br/support/download/

acordo com o modelo.

Ou de acordo com o que foi enviado pelo analista por e-mail.

Basta clicar em “UPGRADE” e aguardar a a barra de progresso. Como mostra abaixo:

Pronto! Seu equipamento esta com o software atualizado. Por favor, verifique se as instabilidades foram 

corrigidas.
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