MANUAL DE
CONFIGURAÇÃO
ROTEADOR
TP-LINK ARCHER C20W

AVISO IMPORTANTE
CARO CLIENTE,
A NAXI FIBRA disponibiliza em sua residência/empresa, por padrão, dois
equipamentos:
●
●

ONU (Modem Óptico / Dispositivo Branco);
ROTEADOR WIFI B/G/N/AC Conexões simultâneas de 2.4Ghz 300Mbps e 5Ghz
433Mbps para um total de 733Mbps de largura de banda disponível

Esses equipamentos foram escolhidos e configurados pela nossa equipe técnica
especializada, oferecendo a melhor performance possível.

Recomendamos que os acessos aos dispositivos da NAXI sejam feitos com o
máximo de cautela, evitando assim erros de configuração que possam vir a
causar falhas no seu acesso ou causem riscos à segurança da sua conexão.

Como cuidar dos equipamentos da NAXI FIBRA?

●

Respeite o limite de 20 conexões simultâneas;

●

Não instale o roteador em locais fechados (como armários), nem perto de
equipamentos elétricos potentes ou que emitam sinal de rádio (por exemplo,
telefone sem fio, caixas de som bluetooth e etc.);

●

Evite colocar o roteador em locais com umidade;

●

Altas temperaturas também não são bem-vindas;

●

Ajude a distribuição do sinal de rádio do roteador: instale em locais altos e
mantenha as antenas na posição vertical.

Ainda tem dúvidas? Entre em contato pelo (47) 3451-5600 ou (47) 3451-5600
E-mail: suporte@naxi.com.br
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CONFIGURAÇÃO INICIAL
1. Abra seu navegador padrão de internet.
2. Digite na barra de endereço o seguinte endereço IP – 192.168.0.1 e pressione
enter.

3. Será solicitada a senha do roteador.
● Senha: n4X1_

4. Em Wireless,você encontrará o nome da rede 2G e 5G. Altere
sempre o nome das duas (você tem a opção de deixar as duas com
o mesmo nome se desejar apenas com a identificação 2G e 5G para
não criar confusões). Em seguida clique em salvar.

5. Em Senha, adicione uma senha para sua rede sem fio 2G e 5G(podendo
manter a mesma senha para as duas redes). Em seguida clique em
salvar.

6. O próximo passo é autenticarmos a conexão. Para isso, clique em
Internet

7. Em seguida clique em Nome de usuário. E adicione as informações conforme as
instruções abaixo
● Nome de usuário: CPF do titular sem pontos e traços.
● Senha: naxi (dica: você pode clicar no símbolo em formato de olho para
checar se a senha está correta)

CONFIGURAÇÃO DA REDE WI-FI
1. Abra seu navegador padrão de internet.
2. Digite na barra de endereço o seguinte endereço IP – 192.168.0.1 e pressione
enter.

3. Será solicitada a senha do roteador:
● Senha: n4X1_

4. Clique em Avançado logo após Wireless e Configurações Wireless

●

●

●

Canal – É neste campo onde você escolhe o canal que seu roteador irá operar.
Altere este campo quando perceber que sua rede sem fio não está funcionando de
forma correta. Recomendamos o uso dos canais 1, 6 e 11. Obs: No caso dos seus
dispositivos serem novos poderá estar utilizando o canal 13. Caso contrário não
recomendamos utilizar, pois alguns dispositivos não suportam esta frequência.
Largura do canal – Nessa opção você escolhe a largura do seu canal, em
casos da NAXI estar em seu condomínio use canal de 20Mhz, pois há muitas
redes wi-fi próximas e a quantidade de interferência é muito maior. Se for
residência procure utilizar entre 20Mhz e 40Mhz, dependendo da quantidade de
redes wi-fi próximas a sua.

Em cima a sua direita você tem a opção de mudar para as configurações da
rede 5G para fazer alterações nela também

ALTERAR O ENDEREÇO DA LAN
1. Abra seu navegador padrão de internet.
2. Digite na barra de endereço o seguinte endereço IP – 192.168.0.1 e
pressione enter.

3. Será solicitada a senha do seu roteador:
● Senha: n4X1_

4. Clique em Avançado e selecione a opção Rede e Configurações LAN

●

Em endereço IP adicione o endereço que deseja para a rede LAN, como
no exemplo abaixo:

