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  1. Antes de Iniciar

Requisitos para Instalação

ŸTW100-BRF214

ŸGuia de Instalação Rápida Multilínguas

ŸCD-ROM (Guia do Usuário)

ŸCabo de Rede (1.5 m / 5 pies)

ŸAdaptador de Tensão Externo   (5V DC, 1A)

ŸUm computador com uma porta Ethernet e navegador da Web

ŸInternet banda larga

ŸUm modem instalado

Conteúdo da Embalagem
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  2. Instalação

1. Verifique se você tem uma conexão de Internet.  

2. Desligue seu modem. 

3. Desconecte o cabo de rede de seu modem e de seu computador.

4. Conecte seu modem à porta WAN do TW100-BRF214

5. Conecte seu computador a uma das portas LAN do TW100-BRF214.

6. Conecte o Adaptador de Tensão AC ao TW100-BRF214 e então a uma tomada elétrica.  

7. Ligue seu modem. Aguarde até que os LEDS indiquem que o modem concluiu o boot. Para mais
informações quanto aos LEDs de seu modem, favor recorrer ao guia do usuário do modem

8. Verifique o status dos LEDs indicadores na frente do roteador para confirmar que o dispositivo está
plenamente funcional (Power (Energizado), WAN, e da porta LAN (1,2, 3 ou 4)
(LINK/ACT)(LINK/Atividade) em que seu computador está conectado estão verde).

WAN POWERRESET
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9. Abra seur web browser, digite 
http://192.168.10.1 na barra de  endereços e 
então pressione Enter.

10. Digite o User Name (Nome do Usuário) e 
Password (Senha), e então clique OK.  
Por padrão:
User Name (Nome do Usuário): admin
Password (Senha): admin 
Nota: User Name (Nome do usuário) e 
Password (senha) são sensíveis a 
maiúsculas e minúsculas.

11. Clique em Quick Setup 
(Configuração Rápida).

12. Selecione sua Time Zone 
(Zona de Horário ) e então clique Next 
(Próximo).

13. Selecione configuração “Dynamic IP 
configuration” (Dynamic IP é típico da 
maioria dos provedores de internet. 
Verifique o tipo de serviço com seu 
provedor.)
Nota: Se seu serviço for outro que não IP 
Dinâmico, recorra ao guia do usuário para 
instruções de instalação.

14. Clique Next (Próximo) para não clonar o 
endereço MAC de seu PC (A clonagem é 
utilizada em situações em que seu roteador 
precisa ser identificado com o mesmo 
endereço IP de seu PC).

15. Clique Next (Próximo) para utilizar o serviço 
DNS de seu provedor.  

16. Siga as instruções do assistente para
instalar o roteador. Clique Restart
(Reiniciar).

17. Aguarde uns 30 segundos enquanto o
roteador reinicia.

18. Abra seu browser e digite uma URL (explo:
www.trendnet.com) para confirmar que você
está conectado à Internet.  

A instalação do roteador agora está concluída
Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do TW100-BRF214 favor recorrer ao Guia do 
Usuário incluído no CD-ROM ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com
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