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Configurando seu Computador
Esta configuração pode variar dependendo de seu sistema operacional, as configurações em algum
destes sistemas são:
Windows 7:
1. Clique no botão iniciar
, selecione Painel de Controle, com esta janela aberta
clique sobre Central de Rede e Compartilhamento. Ou clique em Rede e Internet e depois
em Central de Rede e Compartilhamento.
2. Ao lado esquerdo clique em Alterar as
configurações do Adaptador, depois clique com o
botão direito sobre Conexão Local depois em
Propriedades. Na janela aberta de duplo clique
sobre Protocolo TCP/IP Versão 4, uma nova janela
será exibida.
3. Nesta janela marque Obter um endereço IP
automaticamente e Obter o endereço dos
servidores DNS automaticamente, como exibido
na imagem ao lado. Depois clique em OK, depois
em OK novamente e feche as janelas.

Windows 8 e 8.1:
1.
Mova o cursor do mouse até o canto esquerdo
inferior da sua tela (local do botão iniciar) e pressione o
botão direito de seu mouse, depois clique sobre Painel
de Controle. Com esta janela aberta clique sobre Central
de Rede e Compartilhamento. Ou clique em Rede e
Internet e depois em Central de Rede e
Compartilhamento.
2. Ao lado esquerdo clique em Alterar as configurações
do Adaptador, depois clique com o botão direito sobre
Ethernet depois em Propriedades. Na janela aberta de
duplo clique sobre Protocolo TCP/IP Versão 4, uma
nova janela será exibida.
3. Nesta janela marque Obter um endereço IP
automaticamente e Obter o endereço dos servidores
DNS automaticamente, como exibido na imagem ao
lado. Depois clique em OK, depois em OK novamente e
feche as janelas.
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Configuração de Roteamento
1

Acessando tela de configurações
Conecte o roteador C3 Tech através de um cabo de rede conectado na porta LAN (porta
amarela) e outra ponta do cabo conectado ao computador, depois abra o navegador de
internet (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, entre outros) na barra de
endereços digite 192.168.1.254 e aperte ENTER, será exibida a tela de login:
Por padrão o Login é Admin e
não possui senha (deixe o
campo vazio)
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Zerando configurações
Na tela de configurações clique em Maintenance depois clique no botão Reset, espere
terminar a contagem.
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Configurando Acesso a Internet
Conecte o cabo de internet (modem) a porta AZUL de seu roteador C3 Tech, após conectar
clique no botão Auto Detect, e espere a contagem terminar.
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Seu roteador pode reconhecer de 3 formar diferentes.

DHCP
Em modo DHCP não é necessário incrementar com nenhuma configuração, basta seguir
para o passo 4

PPPoE
Em modo PPPoE é necessário preencher os campos User Name com o usuário e Password
com a senha de acesso à internet fornecidos pela empresa que lhe fornece o serviço de
internet.
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Static

Em modo Static, será necessário preencher os campos
IP Address: Endereço IP
Subnet Mask: Máscara
Default Gateway: Gateway de Acesso
Se necessário os campos
Primary DNS: DNS Primário
Secondary DNS: DNS Secundário
Todos estes dados para preenchimento são fornecidos pela empresa que lhe fornece o
serviço de internet.
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Configurando rede Wi-Fi
Após o preenchimento de um dos campos acima configure sua rede sem fio, nesta area da
tela preencha o campo SSID com o nome para identificar sua rede sem fio, e o campo Key
com uma senha para acessar esta rede, esta senha deve conter 8 ou mais caracteres. Após
preencher clique no botão Save.
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Reiniciando o roteador
Ao clicar no botão Save do passo anterior será apresentado novamente a tela de login
efetue o login e clique novamente no campo Maintenance mas agora clique no botão
Reboot, espere terminar a contagem.

Com o fim da contagem seu roteador estará pronto para uso, efetue um teste se
conectando a rede sem fio do roteador. O cabo conectado a porta Amarela e ao
Computador pode ser retirado após o fim da configuração.
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Configurando repetição de sinal
Com a tela de configurações aberta clique em Wirelees. Será exibida a tela abaixo:

Nesta tela preencha as seguintes informações:
Nome (SSID) – É o nome para sua rede sem fio do roteador da C3 (roteador que está repetindo o sinal do
primeiro roteador)
Security Options – Selecione WPA-PSK/WPA2-PSK AES (recomendamos utilizar essa criptografia por ser
mais segura)
Pre-Shared Key – Neste campo digite a senha para a rede sem fio ela deve ter 8 ou mais caracteres
Após preencher essas informações clique em Apply e espere um momento. Depois clique no menu a
esquerda em Wirelees Repeater e será exibida está pagina:
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Nesta tela marque a opção Repeater Enabled e depois clique em Site Survay, será exibida a seguinte
mensagem:

Selecione Ok, e espere a contagem que será exibida terminar, após a contagem, será listado a rede que o
roteador C3 Tech está reconhecendo e que pode repetir o sinal, como na imagem abaixo.
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Selecione a rede que deseja repetir o sinal e a marque em Select, também analise a criptografia de senha
utilizada por essa rede, que pode ser vista em Security ao lado de select, essa criptografia será necessária
no próximo passo, após selecionada a rede clique em Next, e será exibida esta tela:

Nela selecione em Encryption a criptografia que analisamos na tela anterior e depois em Pre-Shared Key a
senha da rede que deseja repetir o sinal, Depois clique em Apply, e será exibida a tela abaixo:

Nesta tela mude o IP Address para 192.168.3.254 logo depois clique em Finish. E será exibida essa
mensagem clique em OK:

Logo depois será exibida essa mensagem:
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A configuração está pronta, feche a pagina de configuração, retire o roteador C3 Tech da energia e o ligue
novamente após 10 segundos, assim que ligado espere cerca de 2 minutos e efetue um teste através da
rede sem fio ou via cabo.
Obs: É normal a demora para o roteador se conectar a rede do roteador primário para repetir o sinal na
primeira vez que ele é ligado, podendo demorar até 10 minutos.
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