
 

 

 

 

 

 

 

 
ROUTER BANDA LARGA SEM 

FIOS 11N 300MBPS 
 

Manual de Instalação Rápida 
DN-70591 

 



INTRODUÇÃO 
 
DN-70591 é um dispositivo conjunto de rede com fios/sem fios destinado 
especificamente para as necessidades de pequenas empresas, e de rede 
de escritório doméstico. Está em conformidade com a norma IEEE 802.11n 
(projecto 2.0) e adopta igualmente o MIMO bem como as tecnologias SST. 
Também funciona bem com outros produtos sem fios de protocolo 11 b/g e 
11 n. Pode criar pontos Wi-Fi instantâneos em qualquer localização onde 
possua ligação à Internet.  
 
 
Conteúdo da Embalagem 
 
Antes de começar a usar este router, deve verificar se a embalagem está 
completa, e contactar o seu revendedor para solicitar algum item que esteja 
em falta: 
 
 1 x Router sem Fios 
 1 x Guia rápido de Instalação 
 1 x Adaptador de alimentação 
 
 
 



INICIAR 
 
Configurar a Rede de Infra-estrutura Sem Fios 
 
Para uma configuração normal doméstica (conforme mostrado acima), 
deve fazer o seguinte: 
 
1. Necessitará de um acesso Internet banda larga  

(linhas de Modem por Cabo ou ADSL na sua residência ou escritório) 
2. Deve consultar o seu fornecedor do Modem por Cabo ou ADSL para 

uma instalação correcta do modem 
3. Ligar o Modem por Cabo ou o ADSL ao DN-70591 

Ligar o Adaptador de Alimentação ao Router Sem Fios-N 
4. Ligar o computador/computador portátil ao DN-70591 
 
 

 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

Pode restaurar este Router Sem Fios nas 
predefinições premindo o botão ‘RESET’ na parte 

traseira do Router durante mais de 8 segundos 
 

Pode usar esta solução se tiver esquecido a sua 
palavra-passe. 



Adicionar computadores ao Router Sem Fios-N 
 
1. Iniciar sessão no computador. 

2. Abrir “Connect to a Network” clicando à direita no ícone da rede (  
ou ) na zona de notificação. 

3. Escolher a rede sem fios na lista que é exibida, e seguidamente clicar 
Connect. 

4. Inserir o código de segurança da rede ou a palavra-passe se for 
solicitado, e seguidamente clicar em OK. 

Será exibida uma mensagem de confirmação quando a ligação à rede 
for estabelecida. 

5. Para confirmar que adicionou o computador, deve fazer o seguinte: 

Abrir a Rede clicando no botão Iniciar , e clicando seguidamente 
em Control Panel. No campo de procura, digitar network, e 
seguidamente, em Rede e Centro de Partilha, clicar View network 
computers and devices. 

Deverá ver os ícones do computador que adicionou e para os outros 
computadores e dispositivos que fazem parte da rede. 

Nota: Se não conseguir visualizar os ícones na pasta Rede, então a 
procura de rede e partilha de ficheiro podem estar desactivadas.  
 

Para mais informação:  
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network 
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network  
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network 



CONFIGURAR ATRAVÉS DO MOTOR DE BUSCA DA 
INTERNET 
 
Abrir o motor de busca de internet e digitar http://192.168.0.1 no campo de 
endereço do motor de busca. Este número é um endereço IP predefinido 
para este dispositivo. 
 

 
Aparecerá o ecrã de início de sessão abaixo. Inserir o “User Name” e a 
“Password” e clicar em “OK” para iniciar sessão. 
 
O nume de Utilizador predefinido é “admin” e a Palavra-Passe é “admin”, 

 

 
 



Alterar a definição da palavra-passe e do idioma 
 
A palavra-passe predefinida do Router Sem Fios é “admin”, e é exibida na 
confirmação de início de sessão quando o router é acedido a partir do 
motor de busca internet. Existe um risco de segurança se não alterar a 
palavra-passe predefinida, uma vez que qualquer pessoa a pode ver. É 
muito importante quando tem a função sem fios activada. 
 
Para alterar a palavra-passe, deve seguir as seguintes instruções: 
Clicar no menu ‘Management -> Password’ na interface de gestão da 
internet, será exibida a seguinte mensagem no seu motor de busca da 
internet: 
 

 
 
 
 



Assistente Configuração 
 
Depois de iniciar sessão com sucesso, será exibido no motor de busca da 
internet o seguinte Resumo do Router: 
 

 
 
O assistente de configuração guiá-lo-á para configurar o ponto de acesso 
pela primeira vez. Deve seguir o assistente de configuração passo a passo. 
O Assistente de Configuração guiá-lo-á através dos seguintes passos. 
Começar por clicar em Next. 

1. Portal 
2. Ponte 
3. ISP Sem Fios 

 
Para o acesso à internet se ligar ao modem ADSL doméstico, deve 
seleccionar o modo “Gateway” para continuar com o assistente. 



 
 
Depois seguir o assistente para a definição da Zona Horária, onde pode 
alterar manualmente a Zona Horária de acordo com a região onde se 
encontra. 
 

 
 



Seguidamente para a definição da LAN, pode alterar a mesma para o 
endereço IP pretendido para o Portal ou pode simplesmente manter a 
mesma sem alteração e como predefinida. 
 

 
 
Para a definição WAN tem 3 opções de Static IP, DHCP Client e PPPoE. 
Para a maioria das aplicações para ligar o DN-70591 ao modem ADSL, 
deve seleccionar PPPoE e depois digitar a conta e a palavra-passe da sua 
conta ADSL. 
 

 



Para “Definição Sem Fios”, pode alterar o SSID para o nome pretendido. 
 

 
 
Para “Configuração Segurança Sem Fios”, pode adicionar a sua palavra-
passe para acesso Wi-Fi. Note que a predefinição da encriptação está 
DESACTIVADA. 
 

 
 



Fica assim concluído o Assistente de Configuração. Deve agora conseguir 
aceder à Internet através da ligação Wi-Fi. 
 
Definições da LAN 
 
Clicar em “Network Lan Settings” localizado na interface de gestão da 
internet, será exibida a seguinte mensagem no motor de busca da internet: 
 

 
 
Endereço IP: Inserir o endereço IP do seu Router ou reiniciar o 

mesmo como predefinido em 192.168.0.1). 
Máscara sub-rede: Um código de endereço que determina o tamanho da 

rede. É normalmente utilizado 255.255.255.0 como a 
máscara sub-rede. 

Tipo DHCP: Server, Client ou Disable 
 
Nota: 
1) Se alterar o Endereço IP da LAN, tem de usar o novo Endereço IP 

para iniciar sessão no Router. 
2) Se o novo Endereço IP da LAN que definiu não estiver na mesma sub-

rede, o conjunto de Endereço IP do servidor DHCP será alterado da 
mesma forma e ao mesmo tempo, enquanto o Servidor Virtual e o 
Anfitrião DMZ não ficará activo até que os mesmos sejam 
reconfigurados. 



Ligar à Internet (Portal) 
 
Clicar em “Network WAN Settings” localizado na interface de gestão da 
internet e o exemplo seguinte é para a definição WAN “PPPoE” . 
 

 
 
Inserir o “Username” e “Password” indicado pelo ISP e deixe os outros. 
(O “Service Name” pode ficar em branco)  
Clicar no botão “Apply Changes” para salvar as definições e depois 
reinicializar o router. 
Depois de reinicializar, o seu router está agora pronto para a ligação 
Internet. 

 
Se o seu ISP fornecer uma definição de Endereço IP fixo ou estático, 
Máscara de Sub-Rede, Portal e DNS, seleccionar ‘Static IP’. 
Inserir o Endereço IP/Máscara Sub-Rede/Portal Predefinido/MTU/DNS 
Primário/Secundário em notação decimal separada por pontos fornecida 
pelo seu ISP. 
 
 
 
 
 



 
 
Se o seu ISP fornecer o serviço DHCP deve escolher ‘DHCP Client’, e o 
Router obterá automaticamente os parâmetros IP a partir do seu ISP. 
Esta página exibe os parâmetros IP WAN atribuídos dinamicamente pelo 
seu ISP incluindo o Endereço IP, a Máscara Sub-Rede, o Portal 
Predefinido, etc.  
 



Definição da Banda Sem Fios 
 
Clicar em “Wireless -> Basic Settings” localizado na interface de gestão 
da internet. Será exibido no motor de busca da internet a seguinte 
mensagem: 
Pode configurar o número mínimo de definições Sem Fios para 
comunicação, como o Nome da Rede (SSID) e o Canal. O Ponto de 
Acesso pode ser definido simplesmente apenas com os itens mínimos de 
definição. 
 

 
 
Activar Sem Fios: Sem Fios Ligar/Desligar 
Modo de Rede: Suporta modos combinados 11a/11b/11d/11n. 
SSID: Identificador Principal de Conjunto de Serviços. É o 

“nome” da sua rede sem fios. 
Canal Este campo determina qual a frequência de 

funcionamento que será utilizada. O canal 
predefinido é definido em Auto, portanto a AP 
escolherá automaticamente qual o melhor canal. 
Não é necessário alterar o canal sem fios a menos 
que observe problemas de interferência com outro 
ponto de acesso nas proximidades. 



Segurança sem Fios 
 
Clicar em “Wireless-> Wireless Security” localizado na interface de 
gestão da internet, será exibida a seguinte mensagem no seu motor de 
busca da internet: 
 
Configurar a segurança sem fios e a encriptação para impedir o acesso e a 
monitorização não autorizada. Suporta métodos de encriptação 64/128-bit 
WEP, WPA e WPA2. 
 

 
 
Quando terminar, clicar em ‘Apply Changes’. 
 
Clicar em “Wireless-> WPS” localizado na interface de gestão da internet, 
será exibida a seguinte mensagem no seu motor de busca da internet: 
 
Pode estabelecer uma ligação sem fios entre o adaptador sem fios e o 
Router usando o método de Configuração do Botão de Comando (PBC) ou 
o método PIN. 
 



 
 
Desactivar WPS: Activar/Desactivar 
Método com PIN: Se o novo dispositivo suportar Configuração Wi-Fi 

Protegida e o método PIN, pode adicioná-lo à rede 
através do PIN. 

  
Método PBC: Se o adaptador sem fios suportar a Configuração Wi-

Fi Protegida e a Configuração do Botão de Comando 
(PBC) 

  
Passo 1: Premir o botão WPS do Router directamente durante 

2 ~ 3 segundos ou Clicar na interface de gestão da 
internet ‘PBC’ e ‘Apply Changes’ 

Passo 2: Premir o botão WPS do Adaptador directamente 
durante 3 segundos 

Passo 3: Aguardar alguns instantes até que apareça o ecrã 
seguinte. 

 Clicar em Finish para completar a configuração WPS 
 
 



CONFIGURAR O ADMINISTRADOR DO ROUTER 
 
Predefinições 
 
Pode fazer uma cópia de segurança de todas as Definições deste router 
para um ficheiro, portanto por razões de segurança, pode fazer várias 
cópias da configuração do router. 
 
Para fazer a cópia de segurança ou reiniciar a definição do router, deve 
seguir as seguintes instruções: 
Clicar em “Management-> Save/Reload Settings” localizado na interface 
de gestão da internet, será exibida a seguinte mensagem no seu motor de 
busca da internet: 
 

 
 
Reiniciar as 
Definições com as 
Predefinições 

Clicar neste botão ‘Reset’ para remover todas as 
definições que efectuou e, reiniciar a configuração 
deste router de novo com as predefinições 

Browse 



Actualização do Firmware 
 
O software do sistema usado por este router é designado por “firmware”, tal 
como com quaisquer outras aplicações no seu computador, quando 
substitui a aplicação antiga por uma nova, o seu computador ficará 
equipado com a nova função. Pode também utilizar esta função de 
actualização do firmware para adicionar novas funções ao seu router, 
mesmo até para solucionar os erros deste router. 
 
Clicar em “Management-> Upgrade Firmware” localizado na interface de 
gestão da internet, será exibida a seguinte mensagem no seu motor de 
busca da internet: 
 
Clicar em primeiro lugar no botão ‘Browse…’, ser-lhe-á pedido para 
fornecer o nome do ficheiro de actualização do firmware. Deve transferir o 
ficheiro do firmware mais recente a partir do nosso sítio web e utilizar o 
mesmo para actualizar o seu router. 
 

 
 
Depois do ficheiro de actualização firmware ser seleccionado, clicar no 
botão ‘Upgrade’, e o router começará automaticamente a actualização do 
firmware. O processo pode levar alguns minutos, deve aguardar até o 
mesmo estar concluído. 
 
NOTA: Nunca deve interromper o procedimento de actualização fechando 
o motor de busca da internet ou desligando fisicamente o seu computador 
do router. Se o firmware que transferiu estiver corrupto, a actualização do 
firmware não será realizada e pode ter que devolver este router ao 
revendedor onde o adquiriu para solicitar assistência. (A garantia é anulada 
se interrompeu o procedimento de actualização). 

Browse..


