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

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

2 – Ao lado esquerdo, clique na opção “Quick Setup”, “Configuração Rápida” ou “Passo a Passo”.
Após, clique em “Next”, “Próximo” ou “Seguinte”, conforme mostra a imagem:

3 – Selecione o tipo de conexão “PPPoE” ou “PPPoE/Russian PPPoE” e clique em “Next”,
“Próximo” ou “Seguinte”.

4 – Nesta tela, digite o nome do usuário no campo “User Name” ou “Nome de Usuário” seguindo
o padrão “usuario@ultranet.com.br”. No campo “Password” ou “Senha”, digite a senha para o
usuário. Confirme a senha no campo redigitando-a abaixo e clique no campo marcado (“Next”).
Caso o assinante não possua essas informações, deverá entrar em contato com o suporte técnico
para solicitar (11) 3544-4444.

5. Nesta etapa, é preciso setar as configurações da rede sem fio. No campo “Wireless Network
Name”, “Nome da Rede Sem Fio” ou “SSID”, digite o nome que o usuário deseja manter para a
rede. Digite a senha do wifi no campo “Wireless Password” ou “Senha de Rede Sem Fio”.
Ao final das alterações, clique em “Next” ou “Próximo”.

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. Dê preferência para senhas conforme recomendado pelo roteador (AES / WPA2-PSK).
Para sua segurança, mantenha a senha num padrão com letras maiúsculas, minúsculas e
números.

6 – Conclua o procedimento clicando em “Finish” ou “Finalizar”.

NOTA***
Para um acompanhamento mais específico, consulte no site:
http://www.tp-link.com.br/emulators.html

