CONFIGURANDO MANUALMENTE ROTEADOR
MULTILASER
Este guia passo a passo tem como objetivo auxiliar os clientes do produto
(MULTILASER) a configurar de forma rápida e simples a rede sem-fio com
segurança.
LIGANDO OS CABOS:
1 – Plugue (somente) um cabo (RJ45 “cabo azul”), em uma das 4 saídas do roteador e plugue
a outra ponta na porta de rede no PC/NoteBook.

CONFIGURANDO A AUTENTICAÇÃO DO SPEEDY:
CONFIGURANDO A AUTENTICAÇÃO DO SPEEDY:
2 - Abra o Internet Explorer e insira no campo endereço, o número do "IP" do roteador:
Vá em iniciar e em “Pesquisar programas e arquivos” digite cmd,

clique em cmd para abrir o Prompt de comando, nesta nova janela “MSDOS” digite ipconfig.

Anote o número do Gateway Padrão (IP)
Entre com o nome de usuário "admin" e senha "admin"
(verifique atrás do roteador se é admin em nome e em senha)

3 - Na tela "Bem vindo ao Setup Wizard" clique em "Próximo";
4 - Para configurar a autenticação de senha do Speedy escolha o primeiro item
"Conexão virtual ADSL (via PPPoE)", clique em "Próximo" e insira o e-mail e senha de
seu provedor de acesso ou o padrão da Telefônica: "???” senha: "???" (funciona na
maioria dos Speedy). Clique em "Próximo" e depois em aplicar;

CONFIGURANDO A REDE SEM FIO (WIRELESS) COM SEGURANÇA:
(O procedimento a seguir não é obrigatório, porém é extremamente recomendável, pois
se trata da segurança da rede, pois dessa forma só entrará em sua rede, quem tiver a
senha que você definir).
5 - Clique no link "Configurações WLAN" no menu lateral esquerdo. O item "SSID
Principal" é o nome que sua rede Wireless, você pode alterar para qualquer outro nome
desde que não tenha mais do que 32 caracteres (SE OUVER CARACTER INVALIDO
ELE NÃO SERÁ SALVO).
6 - Clique no link "Configurações de Seguranças" no menu lateral esquerdo.
7 - É importante colocar uma senha para proteger a sua rede, para isso mude-a em
"Modo de Segurança" para "WPA-Personal" e em "Frase de senha" é onde você coloca
uma senha de sua escolha. Clique em "Aplicar". Agora é necessário reiniciar o
Roteador.

8 - Se tudo estiver correto, no micro onde está a placa Wireless devidamente instalada,
clique no ícone "conexão de rede sem fio" que fica do lado do relógio do Windows;
(Após seu Roteador estar configurado, ponha um cabo de rede (RJ45 “cabo azul”) da saída do
modem a entrada do Roteador e outro cabo (RJ45 “cabo azul”) de uma das 4 saídas do
roteador em seu PC para que você tenha internet via cabo).

(Windows XP)

Windows Vista / 7 :

9 - Dando um clique duplo na rede selecionada é só inserir a senha que você escolheu e
confirmar conforme imagem abaixo:

Windows XP:

Windows Vista / 7 :

10 - Se tudo der certo aparecerá a seguinte imagem:

Windows XP:

Windows Vista / 7 :

11 - A configuração do roteador já está pronta. Agora ele irá conectar-se a internet e
fazer o login automaticamente. Por isso é necessário fazer com que o Windows não
peça para fazer a conexão. Para isso abra o Internet Explorer e pressione ALT + R para
acessar o menu Ferramentas e clique em "Opções da Internet". Clique na aba
"Conexões" e selecione o item "Nunca discar uma conexão" e depois é só clicar em
"OK".

Pronto. Sua rede sem-fio está configurada e segura. Se algo sair errado recomendamos a
visita de um técnico.
http://novageracaoeminformatica.com.br/

