
TEW-AO12O

Guia de Instalação Rápida



Table of Contents

Version 10.04.2007

1

1

2

4

6

1. Antes de Iniciar
2. Instalação de Hardware  ..................................................... ...............

  ......................................................................... .....................
.............

3. Montagem  ......................................................................................................

Troubleshooting  .....................................................................................................

Português   .................................................................................................

  Índice



1

?

?

?

?

 T

 Guia do Usuário

 Suporte de Montagem da Antena 

 Kit de Montagem

EW-AO12O

?

destacável e conector de antena SMA reverso macho

?TEW-ASAK ou TEW-ASAL1(com TEW-455APBO)

?TEW-L406  TEW-L412

Roteador Wireless, Ponto de Acesso ou Adaptador Wireless com antena 

ou

Notebooks with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)

LMR400 Cable
(TEW-L406 / TEW-L412)

Internet
Cable/DSL 
Modem

Notebook with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)

Outdoor Arrestor Kit
(TEW-ASAK)

108Mbps 
Wireless Router
(TEW-452BRP)

Notebooks with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)12dBi Outdoor Omni 
Directional Antenna

(TEW-AO12O)

Requisitos do Sistema

  1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem

Português

Aplicação
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  2. Instalação de Hardware

4. Conecte a outra ponta do 
TEW-ASAK à ponta azul encapada 
do cabo de antena (TEW-L406 ou 
TEW-L412).

1. Desatarraxe a antena do seu 
Ponto de Acesso ou Adaptador 
Wireless.

2. Conecte a ponta encapada azul 
(SMA Reverso) do cabo jumper 
(fornecido com o TEW-ASAK) ao 
seu Ponto de Acesso ou Roteador 
Wireless.

3. Conecte a ponta encapada 
preta(N) do cabo jumper ao 
TEW-ASAK.

Português
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6. Conecte a ponta encapada 
preta(N) do cabo de antena ao 
TEW-AO12O.

5. Passe o cabo da antena pela base 
de montagem.

7. Conecte a antena à base de 
montagem e aperte o parafuso.

Português
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  3. Montagem

Montagem em parede

2. Posicione a antena no local 
desejado na parede. Use uma 
caneta para marcar os locais em 
cada um dos quatro furos. 

4. Insira os plugs de fixação nos 
buracos feitos.

3. Faça os furos para ajustar os plugs 
na posição marcada na parede.

5. Use o parafuso para madeira 
fornecido para fixar a antena aos 
plugs ajustáveis na parede.

1. Passe os braceletes de montagem 
pela base da Antena e aperte os 
parafusos.

Português
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Montagem em Mastro

2. Ajuste as duas braçadeiras “U” 
fornecidas em volta do mastro. 
Posicione o suporte de montagem 
do mastro na altura e posição 
desejadas.

3. Fixe o suporte de montagem no 
suporte de montagem do mastro 
usando as porcas e arruelas 
fornecidas.

1. Passe os braceletes de montagem 
pela base da Antena e aperte os 
parafusos.

Registre Seu Produto
Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor, 

por favor tire um minuto para
registra seu produto Online em: www.trendnet.com/register

Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

Português
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  Troubleshooting

P1: 

R1:

P2: 

R2:

P3: 

R3:

P4: 

R4:

P5: 
R5:

 Não fui capaz de conectar minha antena ao meu roteador ou ponto de acesso 
wireless. O que devo fazer?

O tipo de conector em seu roteador ou ponto de acesso wireless tem de ser 
SMA reverso macho. Entre em contato com o fabricante de seu roteador ou ponto 
de acesso wireless referente ao tipo de conexão de sua antena.   

 Por que alguns PCs wireless recebem sinais wireless fortes, enquanto outros 
PCs recebem sinais mais fracos?       

A TEW-AO12O é uma Antena Omni Direcional e só pode enviar e receber 
sinais dentro de um raio específico. Você pode ajustar a posição do roteador ou 
ponto de acesso wireless, estender sua TEW-AO12O em uma localização ideal ou 
mover aqueles PCs wireless para mais próximos ao ponto de acesso ou roteador 
wireless.

 Meu ponto de acesso indica que está recebendo energia e meu laptop está 
dentro da cobertura da TEW-AO12O.   Contudo, meu laptop não recebe nenhum 
sinal do meu ponto de acesso.

Certifique-se de que você tenha conectado adequadamente a antena ao 
Ponto de Acesso. (Veja 2. Instalação de hardware)

 O  funciona com meu roteador, ponto de acesso ou adaptador 
wireless IEEE 802.11a?

Não.  A  é compatível somente com dispositivos wireless IEEE 
802.11b/g. 

 É necessário usar o kit de montagem que vem com a TEW-AO12O?
Somente é necessário se você decidir montar a TEW-AO12O em um local 

permanente. Seja cuidadoso ao fixar os braceletes de montagem à TEW-AO12O.

Se você tiver qualquer dúvida referente à TEW-AO12O, favor entrar em contato com o 
Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

 

 

 

 

 

TEW-AO12O

TEW-AO12O



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 existente en el pais o zona de instalación.

Certificados
Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua 
operação está sujeitas às seguintes condições: 
(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que 
podem causar operação indesejada.

NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU 
TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS 
MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser 
depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há 
disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou 
Revendedor para obter informações sobre reciclagem. 



Copyright ©2007. All Rights Reserved. TRENDnet.  

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

TRENDnet Technical Support

US   Canada  

24/7 Tech Support 

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

Europe (Germany    France   Italy   Spain   Switzerland   UK) 

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35 

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

.

. . . . .

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA
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