
FAQ (Perguntas Frequentes)
O que fazer caso a janela de login não aparecer?
Caso o computador esteja configurado em um endereço IP estático, altere suas configurações para obter um 
endereço IP automaticamente.
Verifique se http://mwlogin.net está corretamente inserido no navegador. 
Utilize outro navegador e tente novamente.
Reinicie seu roteador e tente novamente.
Desabilite e habilite o adaptador de rede em uso novamente.
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Aviso: Para saber mais sobre o roteador, visite nosso site em  http://www.mercusys.com. 

O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?
Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via 
cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
Reinicie seu roteador e tente novamente.
Abra uma janela de navegação, insira http://mwlogin.net e inicie a Configuração Rápida.
Para usuários de cable modems, reinicie o modem. Caso o problema persista, faça login na página de 
gerenciamento do roteador para clonar o endereço MAC.

Como restaurar o roteador aos padrões de fábrica?
Com o roteador ligado, pressione e segure o botão Reset no roteador até que haja uma mudança óbvia do LED 
e, em seguida, solte o botão.
Faça login na página de gerenciamento do roteador para restaurar o roteador para as configurações de fábrica. 

O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?
Consulte o FAQ >P3 para restaurar o roteador, em seguida crie uma senha para logins futuros.

O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?
Por padrão, a rede wireless não possui senha.
Se você configurou uma senha para a rede wireless, faça o login na página de gerenciamento do roteador para 
recuperar ou redefinir sua senha.
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Conectando o Hardware  
Caso sua conexão de Internet seja feita através do cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem 
DSL/Cabo/Satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta WAN do roteador, e siga o Passo 3 para completar 
a conexão física. 

Cabeado: Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte-o  à porta LAN do roteador via cabo 
Ethernet.
Wireless: Conecte seu computador ao roteador via wireless. O SSID (Nome de Rede) está no rótulo 
do roteador.

1.  Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless).

Configurando o Roteador

Aviso: Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ > P1.

2.  Inicie um navegador web e digite http://mwlogin.net na barra de endereço. Crie uma senha para 
logins futuros.

Aproveite a Internet!

3.  Siga as instruções passo a passo da Configuração Rápida para configurar a sua conexão de Internet 
e a rede wireless.

Aviso: Caso tenha alterado o SSID e a senha wireless durante a configuração, utilize o novo SSID e a senha wireless 
para acessar a rede Wi-Fi.
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* A imagem pode diferir do produto real.

1.  Desligue o modem e remova a bateria, caso houver.
2.  Conecte o modem à porta WAN no seu roteador com um cabo Ethernet.
3.  Ligue o roteador e aguarde por seu reinício.
4.  Ligue o modem.


