
Primeiro: Conecte o cabo Rj45 (cabo amarelo ou azul) no 
computador e a outra ponta no modem-roteador em uma das 
saidas amarelas (conforme imagem abaixo).

Pressione o Botão ‘iniciar’ do Windows.

Depois, no campo de pesquisa (acima do botão 
iniciar digite: ‘cmd’

Irá aparecer essa janela do Prompt do DOS.

Feito isso, digite ,irá aparecer as ‘IPCONFIG’
informações de conexão do Windows.
Após isso, verifique o campo . Por ‘Gateway Padrão’
padrão, deverá aparecer 192.168.1.1 ou 
192.168.0.1
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No Windows 8, o botão é assim.
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Não é necessário estar conectado na internet para efetuar as 
configurações do Equipamento.
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Digite o ip do Roteador no Navegador 
(preferencialmente Internet Explorer).

Por padrão da TP-LINK o usuário é 
‘admin’ e senha ‘admin’.

Acessando a página de Configuração
do equipamento. Clique em 
‘Quick Setup’ (passo 1), em 
 seguida RUN WIZARD (passo 2)

Nesta página de configuração, basta clicar em ‘Next’ (passo 3), e 
seguir para próxima página (abaixo).

No (passo 4), selecione o fuso horário local, ou seja, de (Brasília). 
Após isso, clique em ‘Next’.
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Passo: 2

Passo: 3

Passo: 4
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Nesta tela, basta selecionar a opção ‘PPPoE/PPPoA’ (passo 5), após 
isso, basta clicar em ‘Next’.

Nessa tela, basta deixar a�vada a opção Access Point (passo 7). No (passo 8), insira o NOME DA 
REDE. Broadcast SSID, deixe como YES. No (passo 9) deixe como TKIP/AES.
No (passo 10) basta colocar a SENHA_DA_REDE.
Feito isso, é só clicar no botão ‘NEXT’.

Nas opções ao lado, (passo 6) preencha o campo ‘User name’, com seu 
e-mail do provedor de internet. Exemplo:  e a joao@provedor.com.br
respec�va senha do e-mail.
Em VPI: selecione o valor correspondente ao da sua operadora, 
normalmente é entre 0 e 8.
Em VCI: selecione o valor correspondente ao da sua operadora, 
normalmente é entre 32 a 35.
Em Connec�on Type (�po de conexão), favor deixe como ‘PPPoE LLC’.

Passo: 5

Passo: 6

Segue a lista das operadoras e estados.
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Pronto ! Feita a configuração.

Verifique o segundo LED (ADSL) ao lado do LED Power. 
Se es�ver aceso (como mostra na figura abaixo) tem 
sinal da internet, é só navegar. Se es�ver apagado, ou 
piscando por favor, entre em contato com sua 
operadora de telefonia/internet.
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