Guia de Instalação Rápida
Roteador Wireless Dual Band AC1350

Fonte de Energia

Conectando o Hardware
Caso sua conexão de Internet seja feita através do cabo Ethernet vindo da
parede ao invés de um modem, conecte o cabo Ethernet diretamente à
porta Internet, e então siga os passos 4 e 5 para completar a instalação
física.
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Roteador

Internet

Fonte de Energia

1

Desligue o modem, e remova a
bateria, caso houver.

2

Conecte o modem à porta
Internet no seu roteador com
um cabo Ethernet.

3

Ligue o modem e aguarde
aproximadamente 2
minutos para seu reinício.

Modem

5

Verifique se a conexão física está
correta observando estes LEDs.
Power
Aceso

2.4G
Aceso

5G
Aceso

Internet
Aceso

Nota: Caso o LED 2.4G e o 5G estiverem
apagados, favor pressionar o botão WPS/Wi-Fi
On/Off no painel por 2 sgundos e verifique os
LEDs novamente dentro de alguns segundos.

Ligue o roteador.

Configurando o Roteador

B Crie um novo nome de usuário e senha e clique em Confirmar. Siga as instruções
passo a passo da Configuração Rápida para completar a configuração inicial.

1. Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)

P1. O que fazer caso a página de login não aparecer?

Cabeado
Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte os dispositivos como mostrados abaixo.

Tipo de Conexão de Internet

Configurações Wireless

Fuso Horário

Teste de Conexão de Internet

Resumo

Cabo Ethernet

Nota: Caso não tenha certeza de sue Tipo de Conexão de Internet, favor clicar em Auto
Detectar.

Wireless
a Localize o SSID (nome de rede) e Senha Wireless impressos no rótulo do produto
localizado no fundo do roteador.

App Tether

Senha

TP-LINK_XXXX
TP-LINK_XXXX_5G

b Clique no ícone de rede do seu computador ou vá para Configurações Wi-Fi do seu

O aplicativo Tether na TP-LINK oferece uma forma simples e intuitiva para acessar e
gerenciar seu roteador.

dispositivo móvel, em seguida, selecione o SSID para entrar na rede.
Computador

Bloqueie usuários indesejáveis
de conectarem à sua rede

Dispositivo Smart
< Configurações Wi-Fi

Altere configurações básicas
de rede wireless

Há conexões disponíveis
Wi-Fi

Conexão de Rede Wireless

ESCOLHA UMA REDE...

TP-LINK_XXXX
TP-LINK_XXXX_5G
√

Tether

TP-LINK_XXXX

Conectar Automaticamente

Conectar

Outras...

A Inicie um navegador web, insira http://tplinkwifi.net ou http://192.168.0.1
na barra de endereços. Utilize admin para nome de usuário e senha, clique
então em Login.
Nota: Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ > P1.
http://tplinkwifi.net

Configure Controle dos Pais com
período de acesso

Como começar?
1. Baixe o aplicativo Tether da TP-LINK da Apple App Store ou
Google Play Store.
2. Garanta que seu dispositivo móvel esteja conectado via
wireless à sua rede.
3. Inicie o aplicativo Tether e comece o gerenciamento da sua
rede doméstica.

admin
Login

Caso o computador esteja configurado em um endereço IP fixo ou estático,
altere-o para obter um endereço IP automaticamente.
Verifique se http://tplinkwifi.net está corretamente inserido no navegador web.
Como alternativa, insira http://192.168.0.1 ou http://192.168.1.1 no navegador
web e pressione Enter.
Utilize outro navegador e tente novamente.
Reinicie seu roteador e tente novamente.
Desabilite e então reabilite o adaptador de rede em uso.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?
Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador
diretamente ao modem utilizando um cabo Ethernet. Caso contrário, contate
seu provedor.
Faça login na página de Gerenciamento Web do roteador, e siga Básico > Mapa
de Rede para verificar se o endereço IP de Internet é válido ou não. Caso seja,
favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário verifique
novamente a conexão de hardware.
Reinicie seu modem e tente novamente.
Para usuários de cable modems, faça login na Página de Gerenciamento Web do
roteador. Siga Avançado > Rede > Internet > Clone de MAC, clique em Utilizar
Endereço MAC do computador Atual e clique em Salvar, e então reinicie o
modem e o roteador.

P3. Como restaurar o roteador às suas configurações de
fábrica?

Com o roteador ligado, pressione e segure o botão Reset na parte traseira até
que o LED Power comece a piscar.
Faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador. Siga Avançado >
Ferramentas de Sistemas > Salvar e Restaurar, e clique em Restauração de
Fabrica. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha da Página de
Gerenciamento Web?

Consulte o FAQ > P3 para restauraro roteador, e então utilize o padrão admin
(em letras minúsculas) para nome de usuário e senha e fazer login.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede
wireless?

Acesse para baixar

Mais Funções

admin
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Visualize informações sobre clientes
conectados ao seu roteador

TP-LINK_XXXX_5G

2. Configurar o roteador utilizando um navegador web

FAQ (Perguntas Frequentes)

O roteador TP-LINK é equipado com várias funcionalidades, como Rede para
Convidados, Controle dos Pais, Controle de Acesso e etc.
Você pode fazer login na página de Gerenciamento Web do Roteador
http://tplinkwifi.net para configurarestas funções. Para instruções, favor consultar
o Manual do Usuário em www.tp-link.com.

A Senha/PIN padrão de fábrica está impressa no rótulo no fundo do roteador.
Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet.
Faça Login na página de Gerenciamento Web e siga Básico > Wireless para obter
ou reiniciar sua senha wireless.
Caso suas questões não estejam listadas aqui, favor verificar nossa página de
suporte em www.tp-link.com.

