
Imediatamente a seguir
pressione o botão 
do TL-WA850RE.
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21Ligue o TL-WA850RE numa tomada perto do 
Router/AP.
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Geralmente, a localização ideal para o modelo Repetidor WiFi é a 
meio do percurso entre o router wireless e os dispositivos ativos.

Assegure que o repetidor está posicionado onde 
no mínimo 3 LEDs de força do sinal estão ligados.

Mantenha o repetidor longe de dispositivos tais como 
telefones sem �os, dispositivos Bluetooth e Micro-ondas de 
forma a minimizar a interferência wireless.

Se possível, tente posicionar o repetidor em corredores 
abertos ou espaços amplos em vez de espaços con�nados.

manter 
longe de

onpiscar

Depois do TL-WA850RE estar bem con�gurado deverá movê-lo para um local mais adequado para otimizar o desempenho da rede wireless.
Uma vez ligado noutra tomada, o repetidor irá ligar-se automaticamente ao Router/AP em cerca de 30 segundos.   * Tendo isto em atenção:

Explicação dos LED
Wireless

Power (Alimentação)

Ethernet

Piscar: A funcionalidade wireless do 
TL-WA850RE está ativada.
O�: A funcionalidade wireless do 
TL-WA850RE está desativada. 

On: O TL-WA850RE está ligado.
O�: O TL-WA850RE está desligado.

On: Existe um dispositivo ligado à 
porta Ethernet, mas sem atividade.
Flashing: Existe um dispositivo ativo 
ligado à porta Ethernet.
O�: Não existe qualquer dispositivo 
ligado à porta Ethernet.

RE 
On: O TL-WA850RE está ligado à 
rede wireless. 
Piscar: O TL-WA850RE está a ligar-se 
à rede wireless.
O�: Sem ligação à rede wireless.

Con�guração Rápida via Botão WPS

TL-WA850RE

Método DOIS: Con�guração Rápida Via Página Web

WPS Método UM: Con�guração Rápida via Botão WPS

Pressione o botão WPS do 
Router/AP.
A posição deste botão varia de 
acordo com o modelo do router. 
O botão é sinalizado pela sigla 
WPS e poderá ter o símbolo

Caso a ligação via WPS falhe, por favor use o Método DOIS.

       Espere até o LED 
‘Wireless’ começar a 
piscar.

Ethernet
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Power
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RE

Wireless

Power

Ethernet

onpiscar
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Mau
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Power

Ethernet
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Mau

Bom
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Método UM

Guia de 
Instalação 
Rápido

On(1~5): O TL-WA850RE está ligado ao 
router. Mais LEDs acesos indicam uma 
melhor ligação entre o TL-WA850RE e 
o router.
Piscar(1~5): O TL-WA850RE está ligado 
ao router, mas sem acesso à internet.
O�: O TL-WA850RE não está ligado ao 
router.

         (Força do Sinal)

Use este método caso o Router ou o Access Point (AP) suportem WPS

       O LED ‘RE’  deverá passar do 
estado de piscar a ligado em 
cerca de 2 minutos. Aguarde 
até que os LEDs da ‘Força do 
Sinal’ (     ) �quem ligados. 

Questões Frequentes

R1: Com o TL-WA850RE ligado a uma tomada, use um clip para 
pressionar o botão RESET durante 2 segundos. Espere 5 
segundos até todos os LEDs piscarem uma vez.
OU
R2: Ligue-se à página de con�guração via navegador web, aceda 
a “System Tools -> Factory Defaults” e clique em “Restore”. 
Espere 5 segundos até todos os LEDs piscarem uma vez.

Q1. Como efetuar reset ao TL-WA850RE?
R: Primeiro, assegure-se que está ligado à rede do repetidor e desligado de outras redes. Segundo, assegure-se que a placa de rede do 
seu PC está con�gurada com os seguintes parâmetros “Utilizar o seguinte endereço IP”, Endereço IP “192.168.0.100” e  Máscara de 
sub-rede “255.255.255.0”.

RESET

O TL-WA850RE partilha o mesmo nome da rede Wi-Fi (SSID) e password Wi-Fi 
do Router/AP. 

Password (ABCDEFGH)
SSID (TP-LINK_XXX)

Password (ABCDEFGH)
SSID (TP-LINK_XXX)

Q2. Acedi a http://192.168.0.254 no navegador, porque não visualizo a página de con�guração?     

R: Por favor visite www.meo.pt, procure em “Suporte > Internet > Internet Fixa > Repetidores WiFi” para mais informações.

Q3. Qual a linha técnica de suporte?

RESET

ETHERNET

Ligue

Reposicionamento

Pressione os dois botões WPS

Disfrute!
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2. Clique no botão      para 
atualizar as redes e ligar ao 
TL-WA850RE (o nome da 
rede wireless por defeito é: 
TP-LINK_Extender_XXXXXX).

Disfrute!
Password (ABCDEFGH)

SSID (TP-LINK_XXX/
TP-LINK_XXX_EXT)

Volte a página. Favor saltar 
para o Passo 3 do Método 
UM. 

The Range Extender doesn't extend any WiFi network yet. 

Please click Next to set up the Range Extender or click Exit to go to the Device Management Page.

Main Router/AP WiFi Network Name(SSID):

Connection Status:                Disconnected

Exit Next

Choose Region Wireless Settings Review SettingsStart

Back

Signal                 MAC                 Channel          Security

00-0A-EB-74-06-06      1            WPA-PSK

0C-72-2C-B3-A5-2C      1            WPA-PSK

Available Wireless Networks:24

    Choose                                            SSID

                      MEO-12345678

                      shuaigebin

Rescan Next

Reposicione

http://192.168.0.254

admin

admin

OK Cancel

Escolha o nome da rede Wi-Fi do TL-WA850RE 
(TP-LINK_XXX ou TP-LINK_XXX_EXT). O 
TL-WA850RE partilha a mesma password Wi-Fi do 
Router/AP. 

a.  Após a autenticação, irá ver a página “Quick Setup”.

Digite “http://192.168.0.254” no seu navegador Web e pressione Enter. Autentique-se usando o nome de utilizador “admin” e a password “admin”.

Abaixo estão os passos principais de con�guração.

b.  No passo “Wireless Settings” selecione a rede Wi-Fi do seu Router/AP, por 
exemplo MEO-12345678.

c.  Preencha a password Wi-Fi do seu Router/AP. O nome da rede Wi-Fi (SSID) do 
TL-WA850RE’s pode ser copiada a partir do nome do seu Router/AP  
(MEO-12345678) ou pode ser customizado um novo (TP-LINK_XXX_EXT).

d.  Após completar a con�guração, veri�que o estado dos LEDs. Vários LEDs de 
‘Força do Sinal’  (      ) irão acender, caso a con�guração tenha sido efetuada com 
sucesso. Volte a con�gurar a placa de rede do seu pc selecionando “Obter um 
endereço IP automaticamente”.
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Ligação via Wireless

Connection are available

Not connected

Wireless Network Connetion

Connect automatically Connect

TP-LINK_Extender_XXXXXX

1. Desligue a sua ligação 
Ethernet. Clique no icon de 
Ligação de Rede Wireless 
no ambiente de trabalho.

ou

2

1. Desligue o seu computador de todas as redes 
wireless.
2. Ligue o TL-WA850RE ao seu computador via cabo 
Ethernet.

Ligação via cabo Ethernet

Adaptador de Entretenimento Ligação
Wireless

Ligação
Ethernet

Smart TV Consola Jogos PC Secretária Portátil Smartphone Tablet

Choose Region Wireless Settings Review SettingsStart

Back

MEO-12345678

00-0A-EB-74-06-06

Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PSK)

123456789

     Copy from Main Router/AP                           MEO-12345678

     Customize

Main Router/AP WiFi Network Name(SSID):

Main Router/AP MAC Address(BSSID):

WiFi Security Option:

Fill in the WiFi Password of your Main Router/AP:

Range Extender WiFi Network Name(SSID):

Next

TP-LINK_XXX_EXT

√

Choose Region Wireless Settings Review SettingsStart

The Range Extender is applying the wireless settings.

Please wait about one minute...

    100%

Choose Region Wireless Settings Review SettingsStart

Con�guração Rápida Via Página WebMétodo DOIS

Poderá demorar 5 segundos ou mais a aparecer a página de autenticação.
Se não aparecer a página, atualize o navegador, caso contrário, consulte as Questões Frequentes > Q2.

       O LED ‘RE’  deverá passar do 
estado de piscar a ligado em 
cerca de 2 minutos. Aguarde 
até que os LEDs da ‘Força do 
Sinal’ (     ) �quem ligados. 

onpiscar

       Espere até o LED 
‘Wireless’ começar a 
piscar.

Ethernet

RE

Power

Wireless

1
Ligue o TL-WA850RE numa tomada perto do 
Router/AP.

Con�guração via Navegador Web

Ligue o seu PC ao TL-WA850RELigue

√

2

1

Password (ABCDEFGH)
SSID (TP-LINK_XXX)

A porta Ethernet simples do TL-WA850RE's permite que o Repetidor funcione como um 
adaptador wireless ligando dispositivos com �os, tais como, leitores Blu-ray , consolas de 
jogos, DVRs e smart TVs. Ao mesmo tempo, o repetidor consegue partilhar a rede wireless. Por 
favor, siga o Método UM ou o Método DOIS para primeiro con�gurar o TL-WA850RE e só 
depois seguir o diagrama de ligações para ligar um dos dispositivos com porta Ethernet.

3. Con�gure a placa de rede Área Local do seu PC com os 
seguintes parâmetros “Utilizar o seguinte endereço IP”, 
Endereço IP “192.168.0.100” e Máscara de sub-rede 
“255.255.255.0”. Salte para o Passo 3. 

3. Con�gure a placa de rede 
Wi-Fi do seu PC com os 
seguintes parâmetros “Utilizar 
o seguinte endereço IP”, 
Endereço IP “192.168.0.100” e 
Máscara de sub-rede 
“255.255.255.0”. Salte para o 
Passo 3.
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