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Guia de 
Instalação Rápida

Repetidor de Sinal 

http://www.mercusys.com 



1   Ligando 
Conecte o repetidor a uma tomada elétrica perto do seu 
roteador e o LED de sinal ficará vermelho fixo.

2   Conecte ao repetidor
Conecte seu dispositivo wireless à rede do repetidor 
MERCUSYS_RE_XXXX. 
Aviso: O SSID padrão (nome da rede) é impresso no rótulo do produto 
na parte de trás do repetidor.

3   Configurando
a) Inicie um navegador web e digite http://mwlogin.net. Crie 

uma senha para tentativas de login futuras.
b) Selecione a rede principal do roteador e digite a senha da 

rede quando solicitado. 
c) Verifique o LED de sinal no seu repetidor. O LED verde ou 

laranja indica uma conexão bem sucedida.  

4   Reposicionando
Para obter uma melhor qualidade de sinal, conecte o 
repetidor no meio do caminho entre o seu roteador e a "zona 
de sombra" Wi-Fi.

Rede Local

Aproveite!
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* A imagem pode diferir do produto real.

Conecte seu dispositivo ao repetidor utilizando o SSID estendido. A 
senha padrão do Wi-Fi é a mesma da sua rede principal.

Explicações sobre LEDs

FAQ (Perguntas Frequentes)

Vermelho Fixo

Verde Fixo

Laranja Fixo

Vermelho Piscante

O repetidor não está conectado à rede principal.

O repetidor está conectado à rede principal.

O repetidor está conectado à rede principal e opera 
normalmente.

O repetidor está conectado à rede principal, porém 
está muito longe do roteador.

P1   Como configurar o repetidor utilizando WPS?
1   Conecte o repetidor em uma tomada elétrica próxima ao seu roteador e 

espere até que o LED Signal esteja aceso e vermelho fixo.
2   Pressione o botão WPS no seu roteador.
3   Dentro de 2 minutos, pressione o botão RESET/WPS no repetidor. O 

LED deve passar de piscante para fixo, indicando uma conexão de 
sucesso.

P2   Como eu reinicio o repetidor?
Com o repetidor ligado, pressione e mantenha pressionado o botão 
RESET/WPS até o LED de sinal começar a piscar rapidamente, então 
solte o botão. Quando os LEDs ligarem, o processo de reinicialização 
estará completo.

P3   O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento?
Verifique se o seu dispositivo sem fio está conectado à rede estendida 
usando o SSID estendido.
Verifique se http://mwlogin.net está corretamente inserido no 
navegador.
Se você estiver usando um computador, verifique se ele está 
configurado para obter um endereço IP automaticamente.
Verifique a P2 para reiniciar o repetidor e tente novamente.


