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  1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem
Ÿ TEW-822DRE
Ÿ Guia de Instalação Rápida
Ÿ CD-ROM (Guia do usuário)

Requisitos mínimos
Ÿ Roteador wireless
Ÿ Internet de banda larga
Ÿ Cabo de rede e computador com porta de rede e navegador de Internet 

(ao escolher configuração manual)

2. Configuração protegida de WiFi (WPS)

Observação: esse processo de configuração requer um botão WPS em seu roteador. Caso não 
consiga localizar um botão WPS no roteador, prossiga para a Seção 3, Configuração manual.

1. Conecte o TEW-822DRE em uma tomada elétrica próxima do seu roteador WiFi e ligue o 
 interruptor de energia na posição Extensor. 

Observação: Recomenda-se a configuração do extensor de alcance próximo ao seu roteador 
wireless antes de instalá-lo em seu local final.
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2. Pressione e segure o botão WPS no lado do TEW-822DRE por 5 segundos. Quando o 
 emparelhamento WPS estiver ativado, o botão começará a piscar.                                                                                                                                                                                                                          

3. Pressione e segure o botão WPS do roteador WiFi por 5 segundos para iniciar o 
 emparelhamento WPS. 
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Roteador existente

4. Dentro de dois minutos, pressione e segure o botão WPS no roteador Wi-Fi por cinco segundos 
 para iniciar o emparelhamento WPS.

5. Quando a luz do WPS fica acesa constante, a conexão estará completa e o TEW-822DRE estará 
 agora conectado à sua rede wireless. Confirme se o LED wireless está aceso.

Wireless
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6. Se o TEW-822DRE não se conectar, repita os passos 3-5 após cinco minutos ou vá para a
 Seção 3, em Configuração manual.

7. Instale o TEW-822DRE na localização final. Para um máximo desempenho, instale o 
 TEW-822DRE em um local onde haja pelo menos 2 barras de conexão entre o seu roteador 
 Wi-Fi e o dispositivo móvel. Evite colocar móveis na frente do TEW-822DRE.

Nota: O quadro abaixo indica a força da conexão wireless entre o roteador e o TEW-822DRE.

LED Wireless (Cor)

Azul

Vermelho

Força da Conexão

Conexão Forte

Conexão Fraca. Considere mover a localização dos extensores
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2. Conecte um cabo de rede do seu dispositivo em uma porta de rede do seu computador. 
 Confirme se o LED de rede do TEW-822DRE está aceso.

3. Configuração manual

1. Conecte o TEW-822DRE em uma tomada elétrica próxima do seu roteador WiFi e ligue o 
 interruptor de energia na posição Extensor. 

3. Em seu computador, abra um navegador de Internet e digite http://tew-822dre ou 
 http://192.168.10.100 na barra de endereços.

4. O TEW-822DRE iniciará o assistente de configuração automaticamente. Clique em Avançar 
 para continuar.
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5. O TEW-822DRE pedirá que você altere a senha padrão usada para fazer login na interface de 
 controle. Digite sua nova senha no campo Senha e confirme-a no campo Verificar senha. 
 Clique  em Avançar para continuar.

6. O assistente agora perguntará se você quer configurar seu dispositivo. Selecione Manual, 
 depois clique em Avançar para continuar.

7. O TEW-822DRE verificará se há redes WiFi disponíveis no local. 



7

9. Digite a senha WiFi do seu roteador no campo Chave Wi-Fi e clique em Avançar para 
 continuar.

8. Quando a verificação estiver completa, selecione a rede do seu roteador e clique em Avançar 
 para continuar.

10. O TEW-822DRE adota automaticamente o nome da rede do seu roteador (e a chave WiFi). 
  Clique em Avançar.  

Observação: você pode escolher ter um nome de rede WiFi diferente para a rede estendida. 
Entretanto, será necessário conectar manualmente os dispositivos à rede estendida. Mantendo o 
mesmo nome de rede (e chave WiFi) seus dispositivos se conectarão automaticamente ao 
extensor de alcance. 
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11. O assistente agora mostrará as configurações da sua rede estendida. Se elas estiverem 
  corretas, clique em Salvar para salvar suas configurações.

12. Aguarde enquanto o TEW-822DRE salva suas configurações.

13.  A configuração manual agora está completa. Sua rede estendida agora está ativa. 

14. Instale o TEW-822DRE na localização final. Para obter o desempenho máximo, instale o 
  TEW-822DRE em um local em que haja pelo menos duas barras de conexão do seu roteador 
  WiFi para um dispositivo móvel.

Observação: Se as luzes de LED wireless estiverem azuis, a conexão wireless com o roteador 
está boa. Se as luzes de LED wireless estiverem vermelhas, a conexão wireless com o roteador 
está fraca. Considere mudar o local do extensor para ter uma conexão wireless melhor com o 
roteador.
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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.

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.

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