Explicação dos LEDs

Usaremos o TL-WA850RE como
exemplo para esse guia de instalação.

RE

Wireless

Piscando: A função wireless do
TL-WA850RE está ativada.
Apagado: A função wireless do
TL-WA850RE está desativada.

Guia
Rápido de
Instalação

Aceso: O TL-WA850RE está ligado.
Apagado: O TL-WA850RE está
desligado.

Modelos aplicáveis:
REV1.0.0

TL-WA850RE & TL-WA750RE
Método UM: Configuração rápida usando o botão WPS

7106505057

WPS

Método DOIS: Configuração usando seu navegador Web

Método UM
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RE

Power (Força)
Ethernet

Aceso: Foi estabelecida uma
conexão segura.
Piscando: O TL-WA850RE está
estabelecendo uma conexão
segura.
Apagado: Não há conexões
ativas.

Wireless

Power
Ethernet

Aceso: Há um dispositivo
conectado à porta ETHERNET, mas
está inativo.
Piscando: Há um dispositivo
conectado à porta ETHERNET e
ele está ativo.
Apagado: Não há nenhum
dispositivo conectado à porta
ETHERNET.

(Força do sinal)
Aceso(1~5): O TL-WA850RE
está conectado ao roteador.
Mais LEDs indicam uma melhor
conexão entre o TL-WA850RE e
o roteador.
Piscando(1~5): O TL-WA850RE
está conectado ao roteador mas
não pode acessar a Internet.
Apagado: O TL-WA850RE não
está conectado ao roteador.

Configuração rápida usando o botão WPS
Use se seu roteador ou Access Point (AP) tem suporte ao WPS

2

Ligar
Ligue seu TL-WA850RE a uma tomada
próxima ao roteador/AP.

Apertar os dois botões WPS
1

Aperte o botão WPS
em seu roteador/AP.

2

Aperte imediatamente
o botão
no
TL-WA850RE.

Aguarde até que
o LED Wireless
comece a piscar.

O LED RE deve parar
de piscar e ficar aceso em
até 2 minutos. Aguarde até
que os LEDs Força do
Sinal ( ) se acendam.
RE

RE

Ótimo

Wireless

Wireless

Bom
Power

Power

Ethernet
Ruim

Ethernet

Piscando

3

Se a conexão WPS falhar, vá para o Método DOIS.

Aceso

Piscando

Aceso

Realocar
Após configurar corretamente o TL-WA850RE, você pode movê-lo para o local ideal para uma cobertura e qualidade de sinal perfeita.
Assim que ligá-los em outra tomada, o repetidor reconectará ao roteador/AP principal em cerca de 30 segundos. * Tome esses cuidados:
Ótimo

5

1

Longe

4
3
2

Bom

≥3 LEDs

Ruim

A localização ideal de seu repetidor é na metade da
distância entre o roteador wireless e os dispositivos Wi-Fi.

Certifique-se que seu repetidor está em um lugar onde
no mínimo 3 LEDs Força do sinal estão acesos.

Pronto!
O TL-WA850RE compartilha o mesmo nome de rede (SSID) e senha
com seu roteador/AP principal.

Mantenha distância de dispositivos como telefones
sem fio, Bluetooth e fornos micro-ondas para reduzir a
interferência.
Se possível, coloque o repetidor em corredores ou
espaços abertos em vez de uma sala abarrotada.

SSID (TP-LINK_XXX)
Senha (ABCDEF)

SSID (TP-LINK_XXX)
Senha (ABCDEF)

Wi-Fi

Perguntas Frequentes (FAQ)
P1. Como reinicio o TL-WA850RE?
R1: Com o TL-WA850RE ligado na tomada, use um alfinete
e aperte o botão RESET por 2 segundos. Aguarde até que
todos LEDs pisquem uma vez.
OU
RESET
R2: Faça o login na página de gerenciamento por meio de
seu navegador de internet. Vá até “Ferramentas do
sistema -> Restaurar Sistema” e clique em “Restaurar”.
Aguarde 5 segundos até que todos LEDs do TL-WA850RE
pisquem uma vez.

P2. Eu digitei http://tplinkrepeater.net na barra de endereços do navegador, por que não consigo
acessar a página de configuração rápida?
RESET

ETHERNET

R: Primeiro, certifique-se que seu computador está conectado à rede do repetidor e desconectado de qualquer outra.
Segundo, certifique-se que seu computador está configurado para “Obter endereço IP automaticamente”.

P3. Como entro em contato com a assistência técnica?
R: Visite “www.tp-link.com.br”, vá para “Suporte>Assistência Técnica>Atendimento Telefônico”.

Método DOIS

1

Configurar usando o navegador de Internet

2

Ligar

Conectar seu computador ao TL-WA850RE

Ligue o TL-WA850RE na tomada
próxima ao roteador/AP.

Conexão com cabo Ethernet.

Conexão Wireless.

Aguarde até que
o LED Wireless
comece a piscar.
RE

RE

Wireless

Wireless

Power

Power

Ethernet

Aceso

Piscando

ou

No conectado

Aceso

2. Clique no ícone
atualizar e
conecte o
TL-WA850RE (o
nome de rede
wireless padrão é:
TP-LINK_Extender_
XXXXXX), avance
para a Etapa 3.

Hay conexiones disponibles
Conexão de rede sem fio

2. Conecte o
TL-WA850RE ao seu
computador com um
cabo Ethernet. Avance
para a Etapa 3.

Ethernet

Piscando

3

1. Desconecte seu
computador de todas
redes wireless.

1. Desconecte sua
Conexão Ethernet.
Clique no ícone
Conexão de rede
Wireless em seu
computador.

TP-LINK_Extender_XXXXXX
Conectar automáticamente

√

Conectar

Configurar pelo Navegador de Internet
1

Digite “http://tplinkrepeater.net” na barra de endereços do seu navegador de Internet. Faça login na página de gerenciamento usando “admin”
como nome de usuário e senha.
http://tplinkrepeater.net
admin

A janela pop-up de login deve aparecer em poucos segundos. Se não
aparecer, atualize o navegador ou consulte o FAQ > P2.

admin

OK

2

Cancelar

Siga as etapas mostradas abaixo do processo de configuração.
Inicio

Escolha a região Configurações do wireless

Examinar configurações

Nome da rede WiFi do roteador/AP principal (SSID):
Status da conexão:

Inicio

Escolha a região Configurações do wireless

Examinar configurações

Redes wireless disponíveis:24
Selecione

Desconectado

√
O repetidor não repete nenhum sinal WiFi no momento. Clique em “Próximo”, para configurar o Repetidor o

Sinal

SSID
TP-LINK_XXX
shuaigebin

MAC

Canel

Segurança

00-0A-EB-74-06-06

1

WPA-PSK

0C-72-2C-B3-A5-2C

1

WPA-PSK

Repetidor ou clique em “Sair”, para ir à Página de gerenciamento do dispositivo.

Sair

Próximo

Voltar

a. Após efetuar o login, a página de Configuração Rápida será exibida.
Inicio

Escolha a região Configurações do wireless

Examinar configurações

Atualizar

Próximo

b. Selecione a rede Wi-Fi do seu roteador/AP, por exemplo TP-LINK_XXX.
Inicio

Escolha a região Configurações do wireless

Examinar configurações

O LED ‘RE’ deve parar
de piscar em cerca de 2
minutos. Aguarde até que
vários LEDs força do
sinal ( ) se acendam.
RE

Nome da rede WiFi do roteador/AP principal (SSID):
Endereço MAC do roteador principal/AP (BSSID):
Opções de segurança do WiFi:
Preencha a senha WiFi do seu roteador/AP principal:
Nome da rede WiFi do repetidor (SSID):

Voltar

TP-LINK_XXX
00-0A-EB-74-06-06

Realocar
Consulte a Etapa 3 do
Método UM.

Wireless

Aguarde uns minutos...

Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PSK)

Bom

100%

123456789
Copiar do roteador/AP principal

TP-LINK_XXX

Personalizar

TP-LINK_XXX_EXT

Power
Ethernet
Ruim

Próximo

c. Insira a senha WI-Fi do seu roteador/AP principal. O nome de rede
(SSID) Wi-Fi do TL-WA850RE pode ser copiado de seu Roteador/AP
(TP-LINK_XXX) ou pode definir um novo (TP-LINK_XXX_EXT).
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Ótimo

O repetidor está aplicando as configurações wireless.

Piscando

d. Após concluir a configuração, verifique as luzes LED. Se a
configuração tiver êxito, os LEDs força do sinal (
) se acenderão.

Pronto!
Selecione o nome de rede Wi-Fi do TL-WA850RE
(TP-LINK_XXX ou TP-LINK_XXX_EXT).
O TL-WA850RE compartilha a mesma senha
Wi-Fi do seu roteador/AP principal.

Adaptador Wi-Fi
A porta Ethernet do TL-WA850RE permite ao Repetidor funcionar como um adaptador
wireless conectando um dispositivo com fio como tocadores de Blu-ray, consoles de
videogame, DVRs e smart TVs. Ao mesmo tempo, o dispositivo pode compartilhar a
rede wireless. Siga o Método UM ou Método DOIS para configurar o TL-WA850RE
primeiro e então consulte o diagrama de conexão para conectar a um dispositivo com a
função Ethernet ativada.

SSID (TP-LINK_XXX)
Senha (ABCDEF)

SSID (TP-LINK_XXX/
TP-LINK_XXX_EXT)
Senha (ABCDEF)

Conexão
Wireless

Conexão
Ethernet

Smart TV

Aceso

Console de
videogame

Computador

Laptop

Smartphone

Tablet

