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Guia rápido de instalação 

Instalação do hardware 

A. Configuração do hardware 
 

 

 

 

Antena 

Botão Reset 

LED Mobile/Status 

LED WAN 

LED WiFi 

LED LAN 

Botão WPS 

Entrada de alimentação 

Porta WAN 

Porta LAN 

Porta USB 



B. Passos de instalação 

 

 
Observação: NÃO conecte o roteador à fonte de 
alimentação antes de realizar os passos de instalação 

abaixo. 

 

 

 

 

Passo 1 

Conecte um modem USB à porta USB. 

 

 

Passo 2 

Insira o cabo RJ45 na porta LAN, no painel traseiro do 

roteador. Então, conecte a outra ponta ao computador. 

 

 

 

 

Passo 3 

Conecte o cabo de alimentação ao receptor, no painel traseiro 

do roteador. Então, conecte a outra ponto a uma fonte de 

alimentação ou extensão. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Iniciar com o utilitário de configuração fácil 

Há duas maneiras de se configurar o Router Combo WiFi fácil e rapidamente. Uma é executando-se o 

utilitário de configuração fácil fornecido para o seu PC, e a outra é consultando-se a página na Internet do 

aparelho e suas configurações. 

 

Configuração fácil com o utilitário para Windows 

Passo 1 

Instale o utilitário de configuração fácil a partir 

do CD fornecido, e então siga os passos 

abaixo para configurar o aparelho. 

 

Passo 2 

Selecione o idioma desejado e clique em 

“Next” para continuar. 

 

Passo 3 

De seguida, clique em “Wizard” para 

continuar. 

 



Passo 4 

Clique em “Next” para continuar. 

 

Passo 5 

Selecione a opção de ativar a conexão sem 

fios, e então clique em “Next” para continuar. 

 

Passo 6 

Insira o SSID, as opções de Canal e 

Segurança, e então clique em “Next” para 

continuar. 

 



Passo 7 

Clique em “Let me select WAN service by 

myself” (escolher serviço de WAN por conta 

própria) para selecionar o serviço de WAN 

manualmente. 

Passo 8 

Selecione o serviço 3G clicando no ícone de 

3G para prosseguir. 

Passo 9-1 

Selecione “Auto-Detection” para que o 

utilitário tente detectar e configurar o serviço 

3G desejando automaticamente. 

Clique em “Next” para prosseguir. 



Passo 9-2 

Alternativamente, selecione “Manual” para 

preencher manualmente as configurações do 

serviço 3G desejado, fornecidas pelo seu 

ISP. 

Clique em “Next” para prosseguir. 

 

Passo 10 

Clique em “Next” para salvar as 

configurações. 

 

Passo 11 

O Roteador Combo WiFi será reiniciado para 

que suas configurações entrem em vigor. 



Passo 12 

Clique em “Next” para testar a conexão com 

a Internet, ou ignore o teste. 

Passo 13 

Clique em “Next” para testar o serviço de 

rede WAN. 

 

Passo 14 

O processo de configuração foi finalizado. 

 

 
 


