Wi-Fi Extender
Manual de utilização
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Wi-Fi Extender

1. Wi-Fi Extender
O Wi-Fi extender permite otimizar a cobertura e amplificar o sinal de Wi-Fi em sua casa.
Este equipamento tem 2 modos de funcionamento.
O modo extender, em que o equipamento será um extensor do sinal Wi-Fi do seu router.
O modo AP, em que o extender se liga ao router por um cabo para depois difundir o sinal
de Wi-Fi. Este modo é recomendado caso exista uma rede de ethernet pré-instalada
em sua casa (construções recentes).
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1 - Reset
2 - Emparelhar Wi-Fi (WPS)
3 - Interruptor AP/extender
4 - Entrada ethernet
5 - Interruptor OFF/ON
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1.1. Modo Extender
1.1.1. Ligação
O modo extender é recomendado caso não disponha de uma rede ethernet pré-instalada
em sua casa. Neste modo o equipamento será ligado ao seu router por Wi-Fi.
Antes de continuar, verifique os interruptores na base do extender:
Power: ON
Modo: Extender
Ligue o extender à tomada elétrica.

1.1.2. Conetividade
Ligue o seu PC, tablet ou smartphone à rede Wi-Fi do extender (NOS-Extender-XXXX). Utilize
as credenciais no verso do equipamento ou no cartão que o acompanha.
Em alternativa pode também utilizar o botão “Emparelhar Wi-Fi” (WPS), na base do extender.
Mac

Windows

Wi-Fi: Ativo

Redes Wi-Fi disponíveis

NOS-2030

NOS-2030
NOS-Extender-XXXX
Conectar automaticamente

Desativar Wi-Fi

NOS-Extender-XXXX
Conectar

Conectar-se a outra rede...
Criar rede...

iPhone

Android
ß Wi-Fi

MAIS

Definições

Wi-Fi

Ligar
Wi-Fi

NOS-Extender-XXXX
Ligado

ESCOLHA UMA REDE...

NOS-Extender-XXXX

Abrir as preferências de rede...

DICA: se tiver um router Dual Band, recomendamos emparelhar o extender com 		
a rede 5GHz do seu router.
RECOMENDAÇÃO: mantenha selecionada a opção “configurar extender com
as mesmas credenciais do router”.
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1.1.3. Configuração
A página de gestão do extender deverá abrir automaticamente.
Caso contrário aceda a: http://extender.home
1 - Selecione a rede Wi-Fi do router a partir da lista e introduza a respetiva password.
Se tiver um router dual band, recomendamos emparelhar na banda dos 5GHz.

2 - Confirme as configurações de rede do extender. Por defeito as credenciais de acesso 		
são as mesmas do seu router.
Para configurar com credenciais diferentes deve desligar a opção “Configurar Extender 		
com as mesmas credenciais Wi-Fi que o router”.
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3 - Após confirmar as definições no botão “aplicar”, o extender vai reeniciar durante 			
a configuração.
Configuração correta:
LED verde fixo durante 1 minuto, mudando
depois para a cor correspondente à distância
ao router.

Muito longe

Muito perto

Distância óptima

Configuração incorreta:
Os dois LEDS vermelhos ficam intermitentes.
Volte a ligar-se ao extender (passo 2) e repita
o processo.

Muito longe

Muito perto

Distância óptima

1.1.4. Posicionamento
Após configurado corretamente, ligue o extender numa localização que garanta o aumento
da cobertura e onde o o LED de “Distância ótima” esteja ligado.
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1.2. Modo AP
1.2.1. Ligação
O modo AP é recomendado caso disponha de uma rede ethernet pré-instalada em sua casa.
Neste modo, o extender será ligado ao seu router por cabo ethernet.
Antes de continuar verifique os interruptores:
Power: ON
Modo: AP
Ligue o extender à tomada mais próxima do router. Depois, ligue o extender ao router
utilizando um cabo de rede.

1.1.2. Conetividade
Ligue o seu PC, tablet ou smartphone à rede Wi-Fi do extender (NOS-Extender-XXXX). Utilize
as credenciais no verso do equipamento ou no cartão que o acompanha.
Em alternativa pode também utilizar o botão “Emparelhar Wi-Fi” (WPS), na base do extender.

Mac

Windows

Wi-Fi: Ativo

Redes Wi-Fi disponíveis

NOS-2030

NOS-2030
NOS-Extender-XXXX
Conectar automaticamente

Desativar Wi-Fi

NOS-Extender-XXXX

Android
ß Wi-Fi

iPhone
MAIS

Definições

Wi-Fi

Ligar
NOS-Extender-XXXX

Wi-Fi

Ligado

ESCOLHA UMA REDE...

Conectar

Conectar-se a outra rede...
Criar rede...

NOS-Extender-XXXX

Abrir as preferências de rede...

DICA: a NOS recomenda que o nome da rede(SSID) e password do extender
seja igual à do seu router NOS, tanto para a rede da banda 2,4GHz como para a rede
da banda de 5GHz. Desta forma, não necessitará de configurar redes adicionais
em todos os seus dispositivos Wi-Fi que costuma utililizar na sua casa.
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1.2.3. Configuração
A página de gestão do extender deverá abrir automaticamente.
Caso contrário aceda a: http://extender.home
1 - Selecione a rede Wi-Fi do router a partir da lista e introduza a respetiva password.

2 - Confirme as configurações de rede do extender. Por defeito, as credenciais de acesso são
as mesmas do seu router.
Para configurar com credenciais diferentes deve desligar a opção “Configurar Extender 		
com as mesmas credenciais Wi-Fi que o router”.
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3 - Após confirmar as definições no botão “aplicar”, o extender vai reeniciar durante 			
a configuração.
Configuração correta:

Muito longe

Muito perto

O LED verde ficará ligado e fixo.
Distância óptima

Configuração incorreta:
Os dois LEDS vermelhos estarão ligados
e intermitentes. Volte a ligar-se ao extender
(passo 2) e repita o processo.

Muito longe

Muito perto

Distância óptima

1.2.4. Posicionamento
Após configurado corretamente, posicione o extender perto de um ponto de rede ethernet,
na localização mais próxima de onde pretende obter melhoria da cobertura da rede Wi-Fi.
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2. Gerir o extender
2.1. Página de gestão do extender
Após instalação poderá aceder à página do extender:
•
•
•

URL: http//extender.home
Username: extender
Password: extenderadmin

2.2. Homepage
A homepage apresenta a mesma informação do menu da primeira instalação, onde poderá
consultar o modo como o extender está configurado e alterar as credenciais.

2.3. Configurações > Configurações Wi-Fi
Permite alterar as configurações Wi-Fi por banda Wi-Fi do seu extender.
Poderá também proceder à otimização de rede Wi-Fi através da opção “Otimizar”.
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2.4. Configurações > Emparelhar Wi-Fi
Emparelhar Wi-Fi (WPS) permite através de user interface ativar a opção WPS para autenticar
clientes ao extender sem necessidade de introduzir palavra-passe de acesso à rede.
Poderá também desativar a função e nesse caso o botão do seu extender ficará também
inativo.

2.5. Equipamentos ligados
Permite ver o mapa de rede com a informação dos equipamentos ao seu extender por Wi-Fi
e por ethernet.
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2.6. Manutenção
Nesta página poderá alterar as credenciais por defeito de acesso à página de gestão.
Permite também repor as configurações de fábrica. Após selecionada esta opção o seu
extender deverá ser configurado novamente como se fosse a primeira instalação.

2.7. Informação de sistema
Informação técnia do seu extender.
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