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Ÿ TEW-638APB

ŸGuia Multilínguas de Instalação Rápida

Ÿ CD-ROM (Guia do Usuário)

Ÿ Adaptador de Tensão Externo 

 (12V DC, 0.5A)

Ÿ Cabo de Rede (0.6m / 2ft.)

ŸWeb Browser: Internet Explorer (6 ou superior) , Firefox (2.0 ou superior), Opera, 
Chrome, Safari

ŸComputador com adaptador de rede cabeado ou wireless instalado

ŸUm roteador com uma porta LAN de rede disponível

ŸServidor de DHCP – normalmente roteadores têm servidor de DHCP.

  1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem

Requisitos Mínimos do Sistema
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  2. Instalação de Hardware

1. Insira o CD-ROM de Utilitários no Drive de 
 CD-ROM do  seu computador.

2. Clique Run Setup.exe 
 (Windows 7/Vista apenas).

2

Nota:  

1. Localize o local ideal para o Ponto de Acesso. O melhor lugar para o Ponto de  
 Acesso é normalmente no centro da sua rede wireless. 

2. Desabilite quaisquer antivírus e firewalls antes de começar a instalação do hardware.

Para Usuários de Windows

3. Clique Setup Wizard 
 (Assistente de Configuração).

4. Clique I accept the terms in the License 
 Agreement (Eu aceito os termos do Contrato 
 de Licença) e então clique Next (Próximo).
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5. Conecte o cabo RJ-45 fornecido de uma porta 
 LAN de seu Roteador à porta LAN do 
 TEW-638APB. Então clique Next.

6. Conecte um cabo RJ-45 de uma porta LAN de  
 seu Roteador à porta LAN de seu computador.

8. Selecione o TEW-638APB na Lista e então 
 clique Configure (Configurar).

9. Digite a senha e então clique Login. Por 
 padrão, a senha é admin.

7. Conecte o adaptador de tensão ao Ponto de  
 Acesso e então a uma tomada elétrica. 
 Verifique se a chave liga-desliga está na 
 posição “on” (Apenas versão EU). Então clique 
 “Next”.
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10. Selecione Access Point (Ponto de Acesso) e 
  então clique Next (Próximo). 

  Nota: Para configuração AP Client (Cliente 
  AP), favor recorrer ao Guia do Usuário 
  parainstruções passo a passo. O Guia do 
  Usuário encontra-se no CDROM deste 
  produto.

11. Selecione Dynamic IP Address
 Configuration (Configuração Endereço IP 
 Dinâmico) e então clique Configure 
 (Configurar).

12. Selecione Manual setup (Configuração 
    Manual) e então clique Next (Próximo).

13. Digite o SSID e então clique Next (Próximo). 
 Por padrão, o SSID é TRENDnet638. O SSID 
 é o nome da sua rede wireless (i.é. roteador 
 wireless ou ponto de accesso). Digite o SSID 
 correto. Escolha algo que você identifique 
 com facilidade ao pesquisar pelas redes 
 wireless disponíveis.
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14. Selecione o Wireless Mode (Modo Wireless) 
  desejado e clique Next (Próximo).

15. Selecione o Modo de Segurança (Security 
 Mode) e então clique Next (Próximo)

Nota:  

1. Para proteger sua rede de acesso não autorizado é recomendável habilitar a  
 criptografia wireless. 

2. O exemplo a seguir é para segurança WPA2-PSK. Se você selecionar WPA-PSK ou  
 WPA2-PSK certifique-se de que seus adaptadores wireless suportam WPA ou WPA2. 
 Se eles não suportarem, então selecione WEP.

3. Criptografia WEP suporta apenas velocidade 802.11b/g de até 54 Mbps.

4. Se criptografia está definida no roteador, cada dispositivo e computador wireless tem 
 de ser configurado com a mesma chave criptográfica.

16. Selecione o Modo WPA, digite os caracteres 
 de sua chave précompartilhada e então
 clique Next (Próximo).  Para WPAPSK ou 
 WPA2-PSK, a chave précompartilhada deve 
 ter entre 8 e 63 caracteres ASCII ou 64 HEX. 
 Anote a chave de criptografia. Anote a chave 
 de criptografia. Você necessitará da chave 
 compartilhada (Pre-Shared key) ao configurar 
 seu(s) adaptador(es) wireless.
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18. Dê um nome ao arquivo e então clique Save 
  (Salvar) (opcional).

17. Clique Save (Salvar) (opcional).  Isto salva 
 suas configurações em um arquivo, que 
 poderá ser recarregado quando necessário.

19. Clique Confirm (Confirmar) para  aplicar as 
 configurações.

20. Clique Exit (Sair).
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Nota: 
Para conectar um computador wireless ao TEW-638APB, favor recorrer à Pergunta 1 
na seção de Troubleshooting. 

21. Clique Yes (Sim) para sair.

22. Ligue a antena destacável 2 dBi para o 
  TEW-638APB.

Agora sua instalação está completa.
Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do 
TEW-638APB, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários & Driver 
ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

Registre Seu Produto
Para garantir o alto nível do serviço e suporte ao consumidor, por favor tire um minuto para
registrar seu produto Online em: www.trendnet.com/register Agradecemos por ter 
escolhido TRENDnet







Nota di sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo TRENDnet per la prima volta, è indispensabile leggere e comprendere tutte le istruzioni 
operative e sulla sicurezza. Mantenere le istruzioni in un luogo sicuro per futuro riferimento.

Alcuni prodotti TRENDnet sono classificai per applicazioni in esterno e possono supportare determinate condizioni 
climatiche.

Fare riferimento alla classificazione Ingress Protection (IP) del prodotto e al range di umidità e temperatura di esercizio.

PERICOLO dovuto all'elettricità

Avvertenza: Non aprire per nessun motivo i dispositivi TRENDnet. In caso contrario esiste il rischio di shock elettrico.

Il dispositivo è privo di voltaggio solo quando scollegato dalla rete elettrica principale.

Non è necessaria alcuna manutenzione fisica dei dispositivi TRENDnet. 

Qualora si verificasse un danno, scollegare il dispositivo TRENDnet dalla presa elettrica e contattare ESCLUSIVAMENTE 
un tecnico qualificato. 

Per danno si intende:
Ÿ Se il cavo di alimentazione/spina è danneggiata
Ÿ Se il dispositivo è stato immerso nel liquido (p.e. pioggia o acqua; a eccezione dei prodotti che sono classificati per 
 applicazioni in esterno)
Ÿ Se il dispositivo è inutilizzabile
Ÿ Se l'alloggiamento del dispositivo è danneggiato

Utilizzare i dispositivi TRENDnet utilizzando solo la rete elettrica domestica.
Per scollegare i dispositivi dall'alimentazione elettrica, rimuovere il dispositivo stesso o la sua spina dalla presa a 
parete. La presa elettrica e tutti i dispositivi collegati devono essere facilmente accessibili in modo tale da poter 
scollegare rapidamente la spina di corrente in caso di necessità. 
I dispositivi TRENDnet sono concepiti per uso interno esclusivamente e in un luogo asciutto (a eccezione di quelli 
classificati per applicazioni in esterno).

Per pulire un dispositivo TRENDnet, scollegarlo dall'alimentazione elettrica per prima cosa e usare un panno asciutto.

PERICOLO dovuto al surriscaldamento

Non esporre mai i dispositivi TRENDnet al caldo estremo (p.e. luce solare diretta, fuoco o altre fonti di calore). Per i 
prodotti classificati per esterno, installare il prodotto in un ambiente che si trovi entro il range di temperatura e umidità 
d'esercizio del prodotto.

Non sincronizzare tra loro più dispositivi TRENDnet.

Installare i dispositivi TRENDnet solo in luoghi con un'adeguata ventilazione (slot e aperture sull'alloggiamento sono 
usate per la ventilazione).

Ÿ Non coprire i dispositivi TRENDnet mentre sono in funzione.
Ÿ Non posizionare oggetto sui dispositivi TRENDnet.
Ÿ Non inserire corpi estranei all'interno delle aperture dei dispositivi TRENDnet.
Ÿ Non posizionare i dispositivi TRENDnet in prossimità di una fiamma libera (p.e. fuoco o candele).
Ÿ Non esporre i dispositivi TRENDnet al calore diretto (p.e. radiatore o luce solare diretta).



Certifications
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. 
 Including interference that may cause undesired operation.  

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected 
only to PoE networks without routing to the outside plant. 

Note
The Manufacturer is not responsible for any radio or TV 
interference caused by unauthorized modifications to this 
equipment. Such modifications could void the user’s authority 
to operate the equipment. 

Advertencia
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las 
caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para 
su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al 
mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo 
conectado. El adaptador de alimentación debe operar con 
voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente 
en el pais o zona de instalación.

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your 
product online. Go to TRENDnet’s website at: 
www.trendnet.com/register

Technical Support
If you have any questions regarding the product 
installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Waste electrical an electronic products must not 
be disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. Check with your 
Local Authority or Retailer for recycling advice.
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