
For technical support, replacement services, user  
guides, and other information, please visit  
https://www.tp-link.com/support, or simply scan the
QRcode.

© 2021 TP-Link 7106509184 REV3.1.1

Wi-Fi RangeExtender

Quick
Installation  
Guide

*Images may differ from actual products.

http://www.tp-link.com/support


Contents
Configurar 3
Reposicionar 4
Adaptador Entretenimento 4
FAQ 5
Informação de segurança 6
Garantia 6



Português

1 Configurar
Configure o seu extensor através de um dos  
seguintes métodos.
Método 1: Através da App Tether
Obtenha a versão atualizada da app Tether e  
siga as instruções na app para completar a  
configuração.

Ou

Método 2: Através do Web Browser
1 Ligue o extensor de cobertura numa tomada

elétrica próxima do seu Router e pressione o
botão de Power (energia) se existir.

2 Ligue o seu computador ao extensor.
via Wi-Fi

Desligue a ligação de rede Ethernet do seu  
computador e ligue-se à rede Wi-Fi do extensor  
(p.e. TP-Link_Extender ou
TP-Link_Extender_XXXX).

via cabo Ethernet (se o extensor tiver porta  
Ethernet)
Desative o Wi-Fi no seu computador. Ligue o  
seu computador ao extensor através do cabo  
Ethernet.
3 Utilize um Navegador Web e introduza na  

barra de endereços http://tplinkrepeater.net 
ou http://192.168.0.254.Crie uma password
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para entrar.
4 Siga as instruções na página Webpara  

completar a configuração inicial.

2 Reposicionar
Ligue o Extensor de Cobertura a  
aproximadamente metade da distância entre o  
seu Router e a zona sem cobertura Wi-Fi.

Router
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Extensor
Clientes

Rede anfitriã Meio caminho RedeExpandida

Disfrute!
Ligue os dispositivos ao extensor utilizando  
o SSID e senha Wi-Fi que definiu durante o  
processo de configuração. A senha Wi-Fi por  
defeito é a mesma da sua rede anfitriã.

Adaptador de Entretenimento
O Extensor de Cobertura pode ser usado como  
adaptador Sem Fios para ligar qualquerdispositivo  
com fios (como um Leitor de Blu-Ray, consolas de  
jogos, DVR, ou Smart TVs) à sua rede Wi-Fi.
Primeiro configure o Extensor de Cobertura com o  
seu Router, e de seguida conecte o Extensor ao seu  
dispositivo com interface de rede através de um cabo  
Ethernet.
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Ligação Ethernet
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Smart TV  Consola de Jogos  PC de Secretária Router

FAQ (Perguntas Frequentes)
Q1 Porque não consigo visualizar a página de  

gestão Web quando introduzo o endereço  
http://tplinkrepeater.net no Navegador Web?

R1: Certifique-se que o seu computador está ligado
ao SSID da rede expandida ou via cabo de rede  
Ethernet (se o extensor tiver porta Ethernet).

R2: Altere a configuração da placa de rede do
seu computador para "Obter endereço IP
automaticamente".

R3: Utilize o endereço IP do extensor. O endereço  
por defeito é o 192.168.0.254. Se o extensor  
estiver previamente conectado ao Router, deverá  
aceder à página de configuração do seu router  
com a lista de clientes DHCP, por forma a obter o  
endereço IP atual doExtensor.

R4: Reponha as definições de fábrica do extensor e  
ligue-se na rede Wireless por defeito. Utilizando  
um navegador Web introduza o endereço  
http://tplinkrepeater.net ou http://192.168.0.254 
e pressione Enter.

Q2 Como posso repor as configurações de fábrica  
do Extensor?

R:Com o equipamento ligado à corrente elétrica,
pressione o botão de RESET até que todos os  
LEDs fiquem fixos momentaneamente, e de  
seguida solte obotão.

http://tplinkrepeater.net/
http://tplinkrepeater.net/
http://192.168.0.254/


linee guida illustrate, per un periodo di 3 anni dalla data riportata sulla prova
d’acquisto da parte dell’utente finale.
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Informação de Segurança
• Mantenha o dispositivo afastado da água, fogo, humidade e ambientes  

quentes.

• Não tente abrir, reparar ou modificar o dispositivo.

• Não utilize este dispositivo em locais onde dispositivos Wi-Fi não são au-

torizados.

• A tomada deve ser instaladaperto do equipamento e estar acessível.
• Para dispositivos com tomadas de passagem de energia, es-

tes devem ser ligados diretamente à tomada, posteriormente
poderá ligar extensões de energia elétricas nos dispositivos.
Dispositivos do mesmo tipo ou similares não devem ser aglom-
erados.

Por favor leia e siga as instruções de segurança acima quando operar o
dispositivo. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer
devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corre-
tamente.

Garantia Limitada de Produto TP-Link de 3 Anos
Apenas para Produtos da Marca TP-Link.
ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER
OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU
PROVÍNCIAS).
ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS
RECURSOS ESTABELECIDOS NELA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM
TODAS AS OUTRAS GARANTIAS,RECURSOS ECONDIÇÕES.
A TP-Link garante o produto de hardware da marca TP-Link contido na
embalagem original contra defeitos nos materiais e na construção, quando
utilizado em condições normais e de acordo com as orientações da TP-
Link, por um período de TRÊS ANOS a contar a partir da data de compra
pelo utilizadorfinal.
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A TP-Link declaraque este dispositivo está em conformidade com os requi-
sitos essenciais e outras disposições das diretivas (UE)2015/863, 2014/53/  
UE, 2009/125 /CE e 2011/65 /UE.
A declaração originalde conformidade UE pode ser encontrada em
https://www.tp-link.com/en/ce.

http://www.tp-link.com/en/ce
http://www.tp-link.com/en/ce
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