D-LINK
• Conecte o cabo UTP (Ultranet) na porta WAN do roteador:

CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR D-LINK
1 – Ao acessar o roteador através do navegador, uma tela de Login será apresentada.
Por padrão da marca, o “Nome de Usuário” ou “User Name” é “admin”, e a “Senha” ou
“Password” é em branco. Caso não funcione com esses dados, consulte o manual do seu
equipamento para obter os padrões de acesso.

2 – Clique na aba "Configuração" e, em seguida, selecione a opção "Conexão de Internet" no
painel ao lado esquerdo:

3 – Nesta tela, selecione o tipo de conexão com a internet como PPPoE "(Nome de Usuário e
Senha)":

4 – No campo "Nome de Usuário" digite o usuário do assinante seguindo o padrão
"usuario@ultranet.com.br". No campo de “Senha”, digite a senha para o usuário. Confirme a
senha no campo redigitando-a abaixo ("Confirme a Senha") e clique no campo marcado
(“Next”).
Mantenha marcada a opção "IP Dinâmico (DHCP)" e na opção "Seleção de modo de conexão",
deixe marcado "Sempre ligado".
Caso o assinante não possua essas informações, deverá entrar em contato com o suporte técnico
para solicitar (11) 3544-4444.

5 – Salve as Configurações clicando em "Salvar Configurações":

6 – Selecione "Reiniciar mais tarde":

7 – Clique na aba "Configuração" e entre em "Conexão Wireless":

8 – No "Modo Wireless", selecione "Roteador Wireless". Digite o nome que o usuário deseja
manter para a rede no campo "Nome da Rede Wireless (SSID)". Deixe o campo "Habilitar
Wireless" ativo.

9 – No item "Modo de Segurança" deixe habilitado pela recomendação do produto ou da
preferência do usuário e digite a senha do wifi no campo "Chave de Rede":

NOTA***
1. Dê preferência para senhas conforme recomendado pelo roteador (AES / WPA2-PSK).
Para sua segurança, mantenha a senha num padrão com letras e números.
10 – Clique em "Salvar Configurações" e, em seguida, "Reiniciar Agora".

NOTA***
1. Ao final das configurações, o roteador será reiniciado. Caso esteja configurando seu
roteador utilizando a rede sem fio, seu dispositivo será desconectado automaticamente. É
necessário realizar uma nova conexão selecionando o nome novo da rede.
2. Para um acompanhamento mais específico, consulte no site:
https://www.dlink.com.br/casa/produtos/roteadores?f[0]=field_category:11

