
1. Configurando modo repetidor wireless.

2. Configurando modo AP wireless.

3. Atualizando o firmware.



Modem de internet

(Oi, Claro, Vivo Speed, Net 

virtua, GVT, Via radio)

Computador

Computador Conectado a internet



1. Modo Repetidor:

Amplia a cobertura Wi-Fi, captando e retransmitindo o sinal Wi-Fi. 

Você precisará de um roteador com acesso à internet. 

2. Modo Repetidor + Cabo RJ45:

Recebe o sinal Wi-Fi de um roteador e transmite via cabo RJ45 e Wi-Fi a 300Mbps

3. Access Point

Recebe sinal via cabo RJ45 e transmite via sinal Wi-Fi. Você precisará de acesso à 

internet e um Roteador/Switch Ethernet.

Conecte o repetidor Wi-Fi ao Roteador/Switch Ethernet através do cabo RJ45



Agora vamos configurar modo: 

Repetidor Wireless.



Conecte o cabo de rede 

(RJ45) na porta do repetidor 

Multilaser e a outra ponta no 

computador.

Computador



Na barra de endereço 

insira o endereço de 

IP: 192.168.10.1, 

pressione “Enter”. 

Abra o navegador.

Nome de usuário: admin

Senha: admin

Obs.: Caso tenha alterado 

essa senha. Faça o RESET 

do produto, pressionando o 

orifício, próximo a entrada do 

cabo RJ45, por 10 segundos



Clique em 

“Assistente de 

Configuração”



Selecione “Modo 

(Estação) de 

Repetidor 

Wireless”

Clique em “Próximo”



Aguarde carregar as redes disponíveis



Clique em 

“Selecionar” na 

rede que deseja 

estender o sinal



Repetidora SSID 

Digite o nome da 

rede selecionada

Chave  Digite a 

senha da rede 

selecionada

Em seguida clique em 

“Salvar e Reiniciar”



Aguarde o produto reiniciar automaticamente. 

Para validar as configurações do repetidor, é necessário aguardar o

aparelho reiniciar.



Configuração da interface da repetidora wireless.

Estado: Connected

Próximo ao relógio, no monitor confirme que o estado da rede estará 

sem o ponto de exclamação “!”. Confirmando assim que a conexão 

está correta.. Sem nenhum problema.



Se o repetidor não reconhecer as

configurações, é necessário fazer o reset e

refazer as configurações.

Após configurado, retire o cabo do repetidor

Multilaser e use o repetidor Multilaser sem

necessidade de fios.



Agora vamos configurar modo: 

AP Wireless.



Selecione 

“Modo AP 

Wireless 

Padrão”

Clique em “Próximo”



SSID: Digite um nome de rede que desejar

Número do canal: Deixe em “Auto”

Criptografia: Selecione WPA/WPA2 MIXED

Chave: Crie uma senha para proteger sua 

rede sem fio

Em seguida clique em 

“Salvar e Reiniciar”



Aguarde o produto reiniciar automaticamente. 

Para validar as configurações do repetidor, é necessário aguardar o 

aparelho reiniciar.



Computador

Após o repetidor Multilaser reiniciar, retire o cabo que

liga o repetidor no computador e plugue o cabo do

roteador/switch ethernet no repetidor Multilaser

Repetidor Multilaser

Roteador/Swtich
Repetidor Multilaser



Se o repetidor não reconhecer as

configurações, é necessário fazer o reset e

refazer as configurações.



Agora vamos atualizar o 

repetidor Multilaser.



Versão atual do Firmware

Menu lateral: Gerenciamento



Atualização de Firmware

Versão atual

Escolher arquivo:



Localize onde foi salvo o arquivo, selecione.

Clique em abrir

Confirme o nome 

do arquivo

Clique em Upload, 

para dar inicio a 

atualização do 

firmware.



Aguarde o repetidor atualizar. Não interrompa 

o processo, isso pode danificar o produto e 

perderá a garantia.

Produto atualizado 

com sucesso.

Nova versão 

disponível.


