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

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

 
 
 
 

 

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). 
Conecte somente o Roteador (via cabo) ulize as portas LANS (amarelas) diretamente em seu computador. 

 

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

Com essas informações, desconecte o modem e conecte o Roteador da TP-LINK direto via cabo 
ao computador. Conecte em uma das 4 saídas LAN ś (saídas amarelas) de preferência na LAN1. 

 
 

 
 

Iniciando a atualização de Firmware 
 

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

Navegadores mais u  lizados. 
 

 
 
 
 

Feito i so, o navegador irá pedir a tela de auten cação obrigatória 
é só informar usuário admin e senha admin. (como ao lado)
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Depois que acessar a página de configuração. 
Clica em System Tools ou Ferramentas do 
Sistema. (Passo 1). 

 

Após isso, clica em Firmware Ugrade ou 
Atualização de Firmware (Passo 2). 
Como mostra na imagem ao lado. 

 
Quando clicar em «Escolher arquivo, abrirá a 
tela conforme abaixo solicitando o arquivo de 
atualização já salvo no computador. Localize a 
pasta, selecione o arquivo e clique em abrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após selecionar o arquivo .BIN (esse arquivo é o 
que contém a atualização) e clicar em ‘Upgrade’, 
o sistema solicitará confirmação conforme tela 
abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando clicar no botão ‘ok’, confirmando o 
procedimento, começará uma barra de rolagem 
conforme a imagem ao lado (restartando). 

 
Quando chegar aos 100%, a página irá atualizar 
e voltar ao status ou informações. 

 
Pronto! feito a atualização. 

mailto:br@tp-link.com
mailto:br@tp-link.com
http://www.tp-link.com.br/Support/
http://www.tp-link.com.br/Support/

