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Conteúdo da Embalagem 
Antes de começar a usar este encaminhador, deve verificar se a embalagem está completa, e 
contactar o seu revendedor para solicitar algum item que esteja em falta: 

 
 Encaminhador de banda larga (unidade orincipal, 1 unid.) 
 Manual de instalação rápida/ CD-ROM do manual do utilizador (1 unid.) 
 Adaptador de corrente A/C (1 unid.) 
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Ligação de Rede Instaladas 
Devem ser seguidas as seguintes instruções para configurar o encaminhador sem fios: 
 
1. Ligar o seu xDSL / modem de cabo a uma porta WAN do encaminhador através do cabo Ethernet.  

 

2. Ligar todos os computadores, os dispositivos de rede (dispositivos de consumo activados por rede 
para além de computadores, como consola de jogos, ou controladores) à porta LAN do 
encaminhador. 

 

3. Ligar o adaptador A/C à tomada de parede, e depois ligá-lo à tomada de "Alimentação" do 
encaminhador. 

 

Deve verificar todos os LEDs no painel frontal. O LED "PWR" deve estar fixo, os LEDs WAN e LAN 
devem estar acesos se o computador /dispositivo de rede ligado à porta respectiva do encaminhador 
estiverem activados e correctamente ligados. 
 
Se o LED ‘PWR’ continuar desligado e se tiver a certeza que todas as ligações do cabo estão 
efectuadas correctamente, deve contactar o seu revendedor para apoio.
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Configuração de Rede 
Deve usar o motor de busca para configurar o encaminhador sem fios. Para esta configuração inicial é 
necessário um computador com ligação Ethernet com fios para o encaminhador sem fios.  
 

 

1. Definir o seu computador para 
obter um endereço IP do 
encaminhador sem fios: clicar o 
botão ‘Start’  (deve estar 
localizado no canto inferior 
esquerdo do seu computador), 
depois clicar no painel de controlo. 
Clicar duas vezes Network 

Connections, depois clicar duas 
vezes Local Area Connection e 
clicar em ‘Properties’. 

 

2. Aparecerá a janela Local Area 

Connection Properties. Seleccionar 
Internet Protocol (TCP/IP), depois clicar  
‘Properties’. 
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3. Seleccionar ‘Obtain an IP address 
automatically’ e ‘Obtain DNS server address 
automatically’depois clicar ‘OK’. 

 

4. Depois da configuração do endereço IP 
estar concluída, deve clicar ‘start’ -> ‘run’ no 
canto inferior da base do seu ambiente de 
trabalho, depois introduzir ‘cmd’ e clicar 
‘OK’. 
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5. Introduzir ‘ipconfig’, depois 
premir a tecla ‘Enter’ . Deve 
verificar se o endeço IP é seguido 
pela "Default Gateway" (Neste 
exemplo, o endereço IP do 
encaminhador é 192.168.2.1) 
Tenha em atenção que este 

valor pode ser diferente. 

 

 

6. Iniciar o motor de busca e introduzir o 
endereço IP do encaminhador sem fios na 
barra de endereço, e deverá ser mostrada a 
seguinte mensagem. Deve introduzir o nome 
do utilizador e a palavra-passe, depois clicar 
em ‘OK’ para aceder ao interface de gestão 
de internet do encaminhador sem fios. 
 
Nome do utilizador por defeito: admin 
Palavra-passe por defeito: 1234 

7. Clicar ‘Quick Setup’ 

 

8. Seleccionar a 
zona da área onde 
vive, e depois clicar 
em ‘Next’. 

AQUI!

AQUI! 
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9. Seleccionar um tipo de ligação internet de 
banda larga que estiver a utilizar, e depois 
clicar em ‘Next’.  

10. Deve introduzir os parâmetros da ligação 
Internet, deve usar o valor indicado pelo seu 
fornecedor de serviço de Internet. 
 
Clicar ‘OK’ quando tiver concluído. 
 
(O conteúdo desta página varia dependendo 
do método de ligação que seleccionou no 
passo 9) 
 

11. Clicar ‘Apply’. 

 

12. Quando vir esta mensagem, o 
encaminhador estará pronto com as novas 
configurações dentro de 30 segundos. 

13. Deve usar o seu computador para ligar a qualquer página na Internet, ou iniciar qualquer 
aplicação Internet e verificar se estão a funcionar correctamente. 
 
Para instruções de definições avançadas e para configuração de rede sem fios, deve consultar o 
manual do utilizador no CD-ROM fornecido. 
 
 
 
 
 

   


