
CONFIG. MODO REPETIDOR PELO NOTEBOOK (WINDOWS)

REPETIDOR WIRELESS 300Mbps – RE056



No lado direito próximo ao relógio do Windows, clique no ícone da rede Wi-Fi para abrir a lista 

de redes e conecte-se na rede Multilaser_****.

Quando feito o RESET a rede Multilaser sempre deverá aparecer 
sem senha (aberta) caso isso não aconteça repita o RESET.

Alimentação: entrada bivolt 110~220 V

Multilaser_****

O led vermelho indica que o repetidor está sem acesso à internet.



Com o notebook conectado na rede Wi-Fi do repetidor, acesse um navegador de 

internet de sua preferência e digite o IP 192.168.0.254 ou roteador.multilaser.com

1 192.168.0.254

Caso apareça a mensagem “                                                ”  faça o RESET no repetidor



Selecione o nome da rede Wi-Fi (SSID), 

que deseja estender o sinal. 

E clique em “Próximo”

Wi-Fi Roteador

Vizinho

Rede-Maria

Rede-Casa

WiFi-Família



Nessa tela é recomendado que desmarque a 

opção indicada ao lado. 

Porque alguns dispositivos podem não conseguir 

“enxergar” dois ativos de rede com o mesmo nome.

Nome da Estação Base de WiFi: Wi-Fi  do Roteador



Nome da Estação Base de WiFi: Wi-Fi  do Roteador

Wi-Fi do Roteador2

12345678

Ao desmarcar será habilitada a tela ao lado.

Aqui digite a senha da rede do roteador principal.

E digite uma senha para a rede sem fio do repetidor.

Para concluir, clique em Terminar.

Nesse campo altere o nome da rede que terá o repetidor.



Aguarde...
Estendendo... Por favor, aguarde...



Ao ser exibida a tela ao lado, a configuração está 

concluída. 

Basta se conectar novamente, agora ao novo nome 

de rede do repetidor.
O nome WiFi do extensor foi alterado para Wi-Fi do Roteador2, por 

favor conectar novamente.

Estendido com sucesso!



Como saber se deu certo?

Suporte

Técnico

Multilaser

S T M



Após a configuração ser concluída corretamente, o led do repetidor ficará 

verde, se isso acontecer, parabéns o produto está configurado com sucesso!



Importante:

Caso apresente alguma falha no procedimento, realize o reset no

produto e repita o processo de configuração.

Qualquer falha ou dificuldade no procedimento, entre em contato com o Suporte

Técnico de Redes, através do telefone: (11) 3198-5883 Opção 3.


