
 Pressione o botão        .
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21Plugue-o próximo ao roteador.

≥3 LEDs ligados
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Escolha uma posição longe de dispositivos Bluetooth 
e outros eletrônicos domésticos, como telefones sem 
fio, monitores de bebês e etc., a fim de minimizar 
interferências de sinais.

Longe

Legenda para as luzes de LED:

Utilizando WPS (Configuração Wi-Fi Protegida)

Opção 2: Utilizando um Navegador Web

WPS Opção 1: Utilizando WPS (Configuração Wi-Fi Protegida)

Pressione o botão WPS 
em seu roteador.

Caso o RE LED não faça essa transformação, utilize a Opção 2.

     Aguarde até que 
os LEDs Wireless 
fiquem acesos e 
fixos.

RE

Wireless

Power

Ethernet

Baixo/Instável

Bom

Ótimo 

   Opção 1

Guia de Instalação Rápida

Seu roteador pode não ser compatível com WPS. Caso contrário, utilize a Opção 2.

Perguntas Frequentes (FAQ)

A rede estendida compartilha o mesmo SSID (nome de rede) e senha que a senha rede local.

Ligando

Posicionando

Conectando

Aproveite!
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Wireless
Ligada/Desligada: A função 
wireless do reptidor está ligada ou 
desligada.

Power
Ligado/Desligado: O repetidor 
está ligado ou desligado.

Ethernet
Ligado/Desligado: A porta 
Ethernet.

     O LED RE deve 
passar de piscante 
para aceso fixo.

RE

R:   Favor utilizar a Opção 2 para configurar o Extensor de Alcance.

R1: Você pode ter digitado a senha do roteador incorretamente, favor fazer login e 
verificar a senha wireless.

R2: O repetidor deve estar fora de cobertura, favor movê-lo para mais próximo ao 
roteador.

P1. O que fazer caso meu roteador não possua um botão WPS?

P2. Por que a luz de LED 'RE' não acende após a conclusão da Opção 2?
R1: Certifique-se de que seu computador está conectado à rede do repetidor.

R2: Garanta que seu computador está configurado para obter um endereço IP automaticamente.

P3. Por que não consigo visualizar a página de login após inserir http://tplinkrepeater.net no 
navegador?

R:    Enquanto o repetidor estiver plugado, utilize um objeto pontiagudo (como um alfinete, por exemplo) para 
pressionar o botão RESET até que todas as luzes LED acendam momentaneamente pisquem uma vez. 

P4. Como reiniciar o repetidor?

Indica a conexão Wi-Fi entre o 
repetidor e o roteador, quanto 
mais LEDs estiverem 
acesos,melhor a intensidade de 
sinal.

      (Força de Sinal)

Aguarde até que os LEDs       (força de sinal) fiquem ligados. Garanta que o 
repetidor esteja em uma posição que indique  3 LEDs de força de sinal.
Caso contrário, reposicione o repetidor para mais próximo ao roteador para 
obter uma qualidade de sinal melhor.

21 Plugue o repetidor na metade do caminho 
entre o roteador e a "zona de sombra".

RE 
Acesa: O repetidor está conectado 
ao roteador.  
Piscando: A conexão WPS está em 
processo.
Apagada:  O repetidor não está 
conectado ao roteador.

TL-WA850RE 
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Wireless

Power

Rede Local Rede Estendida



Utilizando um Navegador WebOpção 2

Aproveite!
Relocando

A rede estendida compartilha a mesma senha Wi-Fi que sua rede local, mas pode ter nomes 
diferentes caso você personalize-o durante a configuração.

4

O repetidor pode ser utilizado como um adaptador wireless para conectar qualquer 
dispositivo com conexão somente via Ethernet (ex.:tocadores Blu-rays, videogames, DVRs e 
Smart TVs) à sua rede Wi-Fi.
Primeiro, conecte o repetidor ao seu roteador utilizando a Opção 1 ou a Opção 2, depois, 
conecte o repetidor ao seu dispositivo através do cabo Ethernet.

21
Plugue-o próximo ao seu roteador.

Ligando

      Aguarde até que 
o LED Wireless 
fique aceso fixo.

Wireless

via Wireless

Desconecte sua conexão Ethernet. Clique no 
ícone Wi-Fi na barra de tarefas e conecte-se à rede 
do repetidor (ex. TP-LINK_Extender_XXXXXX).

via  Cabo Ethernet

Desabilite a função Wi-Fi do seu computador. 
Conecte o TL-WA850RE ao seu computador via 
cabo Ethernet.

Conectando ao TL-WA850RE

Há conexões disponíveis

Desconectado

Conexão de Rede Wireless

 Conectar Automaticamente Conectar

TP-LINK_Extender_XXXXXX

√

Power

Smart TVs Videogames Desktop

3 Configure
3 Selecione sua  rede de 2.4GHz local e insira a senha, então clique em 

Avançar. 

Avançar

Selecione a rede host de 2.4 GHz.

 SSID Sinal Endereço MAC Segurança

Nome do seu roteador wireless 30:B5:C1:33:99:76

Senha do host de 2.4 GHz:

TP-LINK_123456 23:B5:C0:30:90:06

Sair Outro... Pesquisar novamente (Rescan)

Rede Host de 2.4 GHz

Configuração Wireless 

Resumo

12345678

http://tplinkrepeater.net

admin

admin

         Efetuar login

Inicie um navegador web e digite http://tplinkrepeater.net  
no campo URL e utilize admin (em letras minúsculas) tanto 
para nome de usuário como para senha e faça o login.

Caso a janela de login não apareça, 
favor consultar FAQ > P3. 

1

4

5 Verifique as configurações wireless e clique em Salvar. 
 O LED RE deve ligar e ficar fixo.

Rede Host de 2.4 GHz

Configuração Wireless 

Resumo

SSID da rede estendida de Nome da sua rede Copiar SSID do Host

Ocultar broadcast do SSID

A senha da rede estendida de 2.4 GHz é a mesma senha do host

2.4 GHz:

Voltar Avançar

2 Crie um novo nome de usuário e senha para 
fazer login na Página de Gerenciamento Web e 
clique em  Confirmar.  

Copie o SSID da rede local ou personalize-o para rede estendida de 
2.4GHz, depois clique em Avançar. 

Ou

O App Tether oferece acesso simples e intuitivo. Gerencie seu repetidor utilizando dispositivos iOS ou 
Android.

1. Acesse o código QR para baixar o app direto da App Stor ou Google Play.
2. Garante que seu dispositivo smart esteja conectado ao repetidor via wireless.
3. Inicie o app e inicie o gerenciamento de sua rede estendida.

Bloquear acesso à rede de
dispositivos específicos

Desligue as luzes de LED 
em um momento específico

Altere as configurações básicas
de rede estendida

Efetue a configuração inicial
do seu repetidor

App Tether da TP-LINK

Tether

  Como 
começar?

Adaptador Multifuncional

Favor consultar o Passo 3 da Opção 1.


