Conexão de Hardware

Conteúdo da Embalagem

Guia Rápido de Instalação

Modem Cabo/DSL

Roteador Gigabit Dual Band Wireless 450Mbps
Adaptador de Energia
Computador

Cabo

Cabo

Desligue o seu modem.

Cabo Ethernet

Conecte a porta INTERNET em seu roteador na porta LAN
do modem com um cabo Ethernet.
Ligue o computador a uma das portas marcadas 1 a 4 do
roteador com um cabo Ethernet.

CD de recursos

Nota
Guia Rápido de Instalação
Roteador Gigabit Dual Band Wireless 450Mbps

Para usar o roteador para compartilhar arquivos ou impressora,
USB, ou
conectar uma impressora USB à porta USB. Para procedimentos de
Apêndice 1.
o

Ligue o modem e aguarde um minuto.
Conecte o adaptador de alimentação fornecido à POWER e a
outra extremidade a uma tomada elétrica padrão. Pressione o
botão ON/OFF para ligar o roteador.

Guia Rápido de Instalação
MODELO NO. TL-WR2543ND

Se você estiver usando um Mac / Linux ou um computador com Windows sem um drive de CD para executar o mini CD, por favor, consulte
o Apêndice 2 para configuração.
Insira o CD de recursos da TP-LINK na unidade de CD-ROM.

Selecione seu idioma no menu da caixa suspensa.
Clique em START e o Easy Setup Assistant irá

Siga as instruções até que você veja a tela abaixo.
Clique FINISH para concluir a instalação.

Nota

7106504086

*Alguns discos rígidos USB que trabalham
em alta potência sem a utilização de
qualquer fonte de alimentação externa
não podem ser suportados.

Impressora/MFP/Scanner

ON/OFF

RESET

USB

INTERNET

O Assistente de Configuração de impressora USB é suportado no Windows 7 32/64bit, Windows Vista 32/64bit, Windows XP 32/64bit. Por
favor, siga os passos a seguir para concluir a configuração da impressora. Para usuários de Mac, por favor vá ao nosso site www.tp-link.com
para baixar o utilitário.
Clique em Next e siga em instalar Controlador de impressora
Insira o CD de recursos da TP-LINK na unidade de CD-ROM.
USB da TP-LINK. Em seguida, siga as instruções passo a passo.
Selecione TL-WR2543ND e clique em USB Printer Setup.
.

Clique em START e o USB Printer Setup Wizard irá guiá-lo
Selecione TL-WR2543ND e clique em Easy Setup Assistant.
.

Disco rígido USB

Clique em Finish
controlador de impressão USB da TP-LINK

Para mais detalhes sobre o servidor de impressão, por favor, consulte o Print Server Application Guide baixado do nosso site: www.tp-link.com.
favor, consulte o Guia Rápido do Usuário
no CD de recursos.
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(para usuários Mac OS X / Linux ou usuários do Windows que não podem executar o mini CD)
Selecione Auto-Detect para detectar o tipo de conexão
com a Internet e clique em Next.

Abra seu navegador web e digite http://tplinklogin.net
na barra de endereço. Em seguida, digite admin tanto
para Nome de usuário e Senha para entrar.

Configure o nome da sua rede sem fio (SSID) e defina a senha para
prevenir acessos indesejados. Clique em Next para continuar.

Aqui tomamos o modo de conexão PPPoE como exemplo.
Insira o nome do usuário (User Name) e a senha (Password)
fornecidos pelo seu provedor. Então, confirme a senha e em
seguida, clique em Next.

Clique em Quick Setup no menu principal e clique em
Next.

Suporte Técnico

Solução de Problemas
1. O que posso fazer se eu não conseguir acessar a
Internet?

1)

2)

3)

4)

Verificar se todas as conexões estão conectadas corretamente. Experimente com diferentes cabos Ethernet para
garantir que eles estão funcionando corretamente.

Para maiores informações sobre suporte técnico, acesse:

2. O que posso fazer se eu não posso abrir a janela
de gestão de web?
1)

Para Windows 7/Vista
Vá para "Iniciar> Configurações> Painel de Controle'. Clique

Verifique se você é capaz de acessar a página do roteador de
gestão de web. Se não, por favor consulte "O que posso
fazer se eu não posso abrir a janela de gestão de web?".
Faça o login na página web de gestão (http://tplinklogin.net),
clique no menu "Network >WAN", e verifique se o tipo de
conexão WAN é de IP dinâmico, este é o tipo de conexão
adequada para a maioria dos modem DSL/Cable modem e
outra rede.
Para os usuários de modem a cabo, por favor, clique no
Clone
menu "Network> Clone MAC
MAC Address e, em seguida, clique em Save. Reinicie o
modem primeiro e depois o roteador, tente acessar a
Internet de seu computador. Se o problema persistir, vá para

Propriedades"e dê um duplo clique em "Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4) ". Selecione "Obter um endereço IP
automaticamente", escolha "Obter endereço dos servidores
DNS automaticamente" e clique em 'OK '.
2)

Para Windows XP/2000
Vá para "Iniciar> Painel de Controle '. Clique em "Conexões de
rede e de Internet> Conexões de Rede". "Conexão Local"
com o Botão direito do mouse, selecione 'Propriedades' e
clique duas vezes em "Internet Protocol (TCP / IP)". Selecione
"Obter um endereço IP automaticamente", escolha "Obter
endereço dos servidores DNS automaticamente" e clique em
'OK'.

3. T3. O que fazer caso esqueça minha senha?
1)

5) Conecte o computador diretamente ao modem e tente acessar
a Internet. Se você ainda não conseguir acessar a Internet,
entre em contato com seu provedor de internet para obter
mais assistência.

Clique em Finish para fazer com que suas
tenham efeito.

Restaure as configurações do roteador para o padrão de fabrica.
Caso não saiba como, consulte o conteúdo "4.Como faço para
restaurar a configuração do meu roteador para as configurações
de padrão de fábrica?"
2) Utilize o nome de usuário e senha padrão: admin, admin.
3) Tente configurar o Roteador novamente seguindo os passos
anteriores deste guia.

http://www.tp-link.com/en/support/faq

de fábrica?
Se o seu roteador não funcionar corretamente, você pode
reiniciá-lo e configurá-lo novamente. Com o roteador ligado,
pressione e segure o botão RESET no painel traseiro por
aproximadamente 8 segundos antes de liberá-lo.

Para download de Firmwares, Drivers, Utilitários e Manuais, acesse:
http://www.tp-link.com/en/support/download
Para outras informações sobre suporte técnico, por favor entre em
contato conosco através dos canais de atendimento abaixo:
Global

Brasil

Tel: +86 755 26504400

Tel: 0800-770-4337

E-mail : support@tp-link.com
Horário de atendimento: 24hrs,
7dias por semana

E-mail: suporte.br@tp-link.com
Horário de atendimento: De segunda
a sábado, das 8h às 20h.

EUA / Canadá

Alemanha / Áustria

Toll Free: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Horário de atendimento: 24hrs,
7dias por semana

Tel :+49 1805 875465 (German
Service) / +49 1805 TPLINK
E-mail: support.de@tp-link.com
Horário de atendimento: Segunda a
Sexta das 9:00 AM das 6:00 PM.
GMT+1ou GMT+2 (Horário de verão)

Austrália / Nova Zelândia

Singapura

Tel: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Horário de atendimento: 24hrs,
7 dias por semana

Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Horário de atendimento: 24hrs,
7dias por semana

.br

