
GUIA DE INSTALAÇÃO
WR-3300N

Roteador e Repetidor



Parabéns!

 

O Roteador e Repetidor Wireless 
WR-3300N possui excelente alcance, com 

velocidade que permite realizar a 
montagem de um sistema de rede 
wireless estável e muito e�ciente.
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1 | INTRODUÇÃO

1.1 | CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Modos de Operação: AP, Roteador, Repetidor, Cliente e Bridge;
Padrões: IEEE 802.11b/g/n;
Rede: 10/100Mbps
Taxa de Transferência: 300Mbps
Potência: 100mW
Antena: 1dBi (Integrada, interna);
Chipset: Realtek
Criptogra�a: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Controle de banda (QoS): Sim
Alimentação: 110 ~ 220V – 50 ~60Hz
Temperatura de Operação: 0 ~ 40°C
Temperatura de Armazenamento: -40 ~ 70°C
Umidade de Operação: 10 ~ 90%
Umidade de Armazenamento: 5 ~ 90%

1.2 | CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Após desembalar cuidadosamente, verique o conteúdo listado 
abaixo:

• 1 x Roteador e Repetidor Wireless WR-3300N
• 1 x Cabo de rede UTP
• 1 x Manual do Usuário

Obs.: Se algum dos itens listados estiver danicado ou faltando, 
por favor, entre em contato com o revendedor no qual você 
comprou o produto.
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1.3 | LAYOUT

O seu equipamento possui o layout apresentado na imagem 
abaixo.

Layout externo do aparelho

O botão RESET, localizado na lateral do produto, pode ser 
utilizado para restaurar o produto para o padrão de fábrica. 
Basta mantê-lo pressionado por aproximadamente 10 segun-
dos.
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2 | INSTALAÇÃO

2.1 | REQUISITOS AMBIENTAIS

• Não deixe o roteador diretamente exposto à luz solar ou 
perto de fontes de calor, forno micro-ondas.
• Não coloque o roteador em locais fechados ou apertados. 
Mantenha-o com pelo menos cinco centímetros de espaço 
livre em cada lado.

2.2 | INSTALANDO O ROTEADOR

Antes de instalar o roteador, certi�que-se de que a sua 
conexão de internet esteja funcionando corretamente. Se 
houver algum problema, contate seu provedor e, somente 
após isso, instale o roteador. Para realizar a instalação, basta 
ligar o aparelho em uma tomada. 

Instalação

2.3 | ACESSANDO A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO

O WR-3300N possui uma interface de simples con�guração, 
permitindo que esta seja feita até mesmo através de um 
smartphone ou tablet. 
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2.3.1 | ACESSO VIA COMPUTADOR

Passo 1 – Após ligar o roteador, utilizando o cabo de rede UTP 
que acompanha o equipamento, conecte seu computador à 
porta LAN do roteador.

Instalação para acesso via computador

Passo 2 – Escolha um navegador de internet de sua preferên-
cia, abra, e digite o IP padrão do roteador (192.168.10.253) na 
barra de endereço.

Passo 3 – Utilize usuário e senha admin para fazer login.

 

Login

Feito isto, você terá acesso à interface de con�guração do seu 
roteador.
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Página inicial da interface

2.3.2 | ACESSO VIA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Para acessar a interface do roteador utilizando um aparelho 
smartphone ou tablet, após a correta instalação do aparelho, 
siga as instruções abaixo:

Passo 1 – Busque pelas redes Wi-Fi disponíveis e conecte à 
rede WIRELESS-N.

Passo 2 – Escolha um navegador de internet de sua preferên-
cia, abra, e digite o IP padrão do roteador (192.168.10.253) na 
barra de endereço.

Passo 3 – Utilize usuário e senha admin para fazer login.
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3 | MODOS DE OPERAÇÃO

As instruções a seguir podem ser replicadas utilizando tanto o 
computador quanto um aparelho móvel.

3.1 | PONTO DE ACESSO (AP)

Neste modo, o WR-3300N receberá a internet do provedor de 
internet (modem) via cabo de rede UTP e transmitirá o sinal via 
wireless e portas LAN através de cabo de rede UTP. Neste 
modo de operação a função NAT está ativada.
Para con�gurar seu roteador no modo Ponto de Acesso (AP), 
basta seguir os passos abaixo:

• Conecte o sinal de internet do seu provedor (modem) na 
porta WAN do seu roteador;
• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Assistente;
• Escolha o Modo de Operação AP e clique em Próximo

Ponto de Acesso (AP)
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As con�gurações de SSID, canal e senha estarão 
disponíveis em seguida.

• No campo SSID, insira o nome pelo qual deseja identi�car 
sua rede Wi-Fi;
• Mantenha o canal padrão, ou escolha um de sua preferência;
• Recomenda-se que você proteja sua rede com alguma senha. 
Selecione o Modo de Segurança, WPA2 ou qualquer outro 
disponível, e digite uma senha com no mínimo oito caracteres 
no campo Chave;
• Clique em Salvar & Reiniciar para que as con�gurações 
sejam aplicadas e aguarde até que o roteador seja reiniciado.

Con�guração Modo AP
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3.2 | ROTEADOR

Neste modo de operação o WR-3300N recebe sinal de internet 
do modem do seu provedor, via cabo UTP em sua porta WAN, 
e transmite via cabo UTP na porta LAN ou via wireless.

• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Assistente;
• Escolha o Modo de Operação Roteador e clique em Próxi-
mo;

Modo Roteador
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Con�guração do Modo Roteador DHCP
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Quando con�gurado no Modo Roteador, é possível
estabelecer conexão com provedores de internet tanto do 
padrão DHCP quanto ADSL Dial-up (PPPoE).

Caso seu provedor de internet utilize o padrão DHCP:
• Selecione a opção Obter automaticamente um endereço de 
IP.
• No campo SSID, insira o nome pelo qual deseja identi�car 
sua rede Wi-Fi;
• Mantenha o canal padrão, ou escolha um de sua preferência.
• Recomenda-se que você proteja sua rede com alguma senha.
• Selecione o Modo de Segurança, WPA2 ou qualquer outro 
disponível, e digite uma senha com no mínimo oito caracteres 
no campo Chave;
• Clique em Salvar & Reiniciar para que as con�gurações 
sejam aplicadas e aguarde até que o roteador seja reiniciado.



Con�guração Modo Roteador PPPoE
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Se o seu provedor de internet utilizar o padrão ADSL Dial-up 
(PPPoE):

• Selecione a opção ADSL Dial-up (PPPoE).
• Digite o nome de usuário e senha fornecidos pelo seu 
provedor;
• No campo SSID, insira o nome pelo qual deseja identi�car 
sua rede Wi-Fi;
• Mantenha o canal padrão, ou escolha um de sua preferência;
• Recomenda-se que você proteja sua rede com alguma senha. 
Selecione o Modo de Segurança, WPA2 ou qualquer outro 
disponível, e digite uma senha com no mínimo oito caracteres 
no campo Chave;
• Clique em Salvar & Reiniciar para que as con�gurações 
sejam aplicadas e aguarde até que o roteador seja reiniciado.



3.3 | REPETIDOR

No modo repetidor, o WR-3300N receberá a internet do 
roteador provedor via wireless e retransmitirá o sinal via 
wireless e cabo de rede UTP através da porta LAN. Neste modo 
a função NAT está desativada.

Antes de con�gurar o roteador no Modo Repetidor, será 
necessário veri�car o endereço IP do emissor do sinal Wi-Fi. 
Para veri�car o endereço IP do roteador que se deseja repetir, 
no sistema Windows, siga o procedimento abaixo:
• Conecte seu computador à rede que se deseja repetir;
• Na tela principal do sistema, abra o Menu Iniciar e busque por 
CMD para abrir o prompt de comando. Se preferir utilize o 
atalho no teclado. Pressione a tecla “Windows” junto com a 
letra “R”, e digite CMD.
• Digite o comando ipcon�g na tela do prompt de comando e 
aperte a tecla Enter.
• Procure pelo valor do gateway padrão e anote-o.

Para con�gurar o WR-3300N para operar no Modo Repetidor 
primeiramente é necessário de�nir um IP �xo para o 
WR-3300N, dentro da família do roteador principal (gateway 
padrão):

• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Rede e em seguida, Con�gurações LAN;

Veri�que o exemplo a seguir para identi�car um endereço de 
IP válido na sua rede.
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3.3 | REPETIDOR

No modo repetidor, o WR-3300N receberá a internet do 
roteador provedor via wireless e retransmitirá o sinal via 
wireless e cabo de rede UTP através da porta LAN. Neste modo 
a função NAT está desativada.

Antes de con�gurar o roteador no Modo Repetidor, será 
necessário veri�car o endereço IP do emissor do sinal Wi-Fi. 
Para veri�car o endereço IP do roteador que se deseja repetir, 
no sistema Windows, siga o procedimento abaixo:
• Conecte seu computador à rede que se deseja repetir;
• Na tela principal do sistema, abra o Menu Iniciar e busque por 
CMD para abrir o prompt de comando. Se preferir utilize o 
atalho no teclado. Pressione a tecla “Windows” junto com a 
letra “R”, e digite CMD.
• Digite o comando ipcon�g na tela do prompt de comando e 
aperte a tecla Enter.
• Procure pelo valor do gateway padrão e anote-o.

Para con�gurar o WR-3300N para operar no Modo Repetidor 
primeiramente é necessário de�nir um IP �xo para o 
WR-3300N, dentro da família do roteador principal (gateway 
padrão):

• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Rede e em seguida, Con�gurações LAN;

Veri�que o exemplo a seguir para identi�car um endereço de 
IP válido na sua rede.

 Con�guração LAN

• Altere o valor existente no campo IP Address;
• Utilize o endereço IP localizado no procedimento anterior 
(gateway padrão), por exemplo, 192.168.0.254;
• Copie as três primeiras casas de dígitos, 192.168.0. Na última 
casa, insira qualquer valor entre 1 e 254. É recomendável 
utilizar um valor alto para não atingir a faixa DHCP do rotea-
dor, por exemplo, 192.168.0.200.
• Clique em Aplicar Con�gurações e aguarde a reinicialização 
do roteador.

  
Estes valores são apenas exemplos. Os endereços de IP podem   

variar de acordo com a rede.
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Modo Repetidor
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Para prosseguir com a con�guração do WR-3300N 
no modo Repetidor, acesse novamente a interface de con�gu-
ração. Lembre-se de utilizar o novo endereço de IP, atribuí-
do anteriormente.

• Escolha um navegador de internet de sua preferência e digite 
o novo endereço de IP o roteador;
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Assistente;
• Escolha o Modo de Operação Repetidor e clique em Próxi-
mo;



Busca Modo Repetidor

• No campo SSID, insira o nome pelo qual deseja identi�car 
sua rede Wi-Fi. Neste caso é possível manter o mesmo nome 
da rede que será repetida, ou determinar um SSID diferente;
• Recomenda-se que você proteja sua rede com alguma senha. 
Selecione o Modo de Segurança, WPA2 ou qualquer outro 
disponível, e digite uma senha com no mínimo oito caracteres 
no campo Chave;
• Determine a rede Wi-Fi que deseja repetir clicando em 
Selecionar;
• Digite a senha da rede escolhida e clique em Salvar & 
Reiniciar;
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O roteador fará, automaticamente, uma busca pelas redes 
Wi-Fi disponíveis. Certi�que-se de que a rede desejada 
encontra-se na lista. Caso necessário, clique em Atualizar para 
refazer a busca.



 Con�guração Modo Repetidor

Após o processo de reinicialização, o WR-3300N já estará 
pronto para uso e repetindo a rede wireless escolhida.
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3.4 | BRIDGE

Neste modo de operação você pode conectar uma rede 
primária a uma rede secundária, utilizando cabo UTP, fazendo 
com que o roteador transmita o sinal de internet via wireless e 
repassando a mesma família de IP para o restante da rede. 
Neste modo a função NAT esta desabilitada.

Antes de con�gurar o roteador para funcionar no Modo 
Bridge, será necessário veri�car o endereço IP da rede que se 
deseja conectar. No sistema Windows, siga o procedimento 
abaixo:

• Conecte seu computador à rede primária;
• Na tela principal do sistema, abra o Menu Iniciar e busque 
por CMD para abrir o prompt de comando. Se preferir utilize o 
atalho no teclado. Pressione a tecla Windows junto com a letra 
“R”, e digite CMD;
• Digite o comando ipcon�g na tela do prompt de comando e 
aperte a tecla Enter;
• Procure pelo valor do gateway padrão e anote-o.

Será necessário de�nir um IP �xo válido, dentro da rede 
primária:

• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção         
Rede e em seguida, Con�gurações LAN;
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Veri�que o exemplo abaixo para identi�car um 
endereço de IP válido na sua rede.

• Altere o valor existente no campo IP Address;
• Utilize o endereço IP localizado no procedimento anterior 
(gateway padrão), por exemplo, 192.168.0.254;
• Copie as três primeiras casas de dígitos, 192.168.0. Na última 
casa, insira qualquer valor entre 1 e 254. É recomendável 
utilizar um valor alto para não atingir a faixa DHCP do roteador, 
por exemplo, 192.168.0.200.
• Clique em Aplicar Con�gurações e aguarde a reinicialização 
do roteador.

Estes valores são apenas exemplos. O endereço IP pode variar de 
acordo com a rede.

Con�guração LAN
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Modo Bridge

O roteador fará, automaticamente, uma busca pelas redes 
Wi-Fi disponíveis. Certi�que-se de que a rede desejada 
encontra-se na lista. Caso necessário, clique em Atualizar para 
refazer a busca. Clique em Selecionar para informar a rede 
escolhida.
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Para prosseguir com a con�guração do WR-3300N, 
acesse novamente a interface de con�guração. Lembre-se de 
utilizar o novo endereço de IP, atribuído anteriormente.

• Escolha um navegador de internet de sua preferência e digite 
o novo endereço de IP o roteador;
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Assistente;
• Escolha o Modo de Operação Bridge e clique em Próximo;



Busca modo Repetidor

• No campo SSID, insira o nome pelo qual deseja identi�car 
sua rede Wi-Fi;
• Recomenda-se que você proteja sua rede com alguma senha. 
Selecione o Modo de Segurança, WPA2 ou qualquer outro 
disponível, e digite uma senha com no mínimo oito caracteres 
no campo Chave;
• Digite a senha da rede escolhida e clique em Salvar & 
Reiniciar;
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Con�guração Modo Bridge

Após o realizar o processo de reinicialização, o WR-3300N já 
estará pronto para uso.



3.5 | CLIENTE

Neste modo o roteador opera somente como um adaptador 
Wi-Fi, recebendo sinal via rede wireless e transmitindo via 
cabo UTP através da porta LAN.

Antes de con�gurar o roteador para funcionar no Modo 
Cliente, será necessário veri�car o endereço IP da rede que se 
deseja conectar. No sistema Windows, siga o procedimento 
abaixo:

• Conecte seu computador à rede primária;
• Na tela principal do sistema, abra o Menu Iniciar e busque 
por CMD para abrir o prompt de comando. Se preferir utilize o 
atalho no teclado. Pressione a tecla Windows junto com a letra 
R, e digite CMD;
• Digite o comando ipcon�g na tela do prompt de comando e 
aperte a tecla Enter;
• Procure pelo valor do gateway padrão e anote-o.

Será necessário de�nir um IP �xo válido, dentro da rede 
primária:

• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Rede e em seguida, Con�gurações LAN;
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Veri�que o exemplo abaixo para identi�car um 
endereço de IP válido na sua rede.

• Altere o valor existente no campo IP Address;
• Utilize o endereço IP localizado no procedimento anterior 
(gateway padrão), por exemplo, 192.168.0.254;
• Copie as três primeiras casas de dígitos, 192.168.0. Na última 
casa, insira qualquer valor entre 1 e 254. É recomendável 
utilizar um valor alto para não atingir a faixa DHCP do rotea-
dor, por exemplo, 192.168.0.200.
• Clique em Aplicar Con�gurações e aguarde a reinicialização 
do roteador.

Estes valores são apenas exemplo. O endereço IP de cada rede 
pode variar de acordo com a rede.

Con�guração LAN
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Modo cliente

O roteador fará, automaticamente, uma busca pelas redes 
Wi-Fi disponíveis. Certi�que-se de que a rede desejada 
encontra-se na lista. Caso necessário, clique em Atualizar para 
refazer a busca. Clique em Selecionar para informar a rede 
escolhida.
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Para prosseguir com a con�guração do WR-3300N, 
acesse novamente a interface de con�guração. Lembre-se de 
utilizar o novo endereço de IP, atribuído anteriormente.

• Escolha um navegador de internet de sua preferência e digite 
o novo endereço de IP o roteador;
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Assistente;
• Escolha o Modo de Operação Cliente e clique em Próximo;



Busca Modo Cliente

Con�guração Modo Cliente

Insira a senha da rede primária para que a conexão seja 
realizada com sucesso. Clique em Salvar & Reiniciar e aguarda 
a reinicialização do roteador.

Guia de instalação WR-3300N | 26



Interface de Con�guração LAN

4 | REDE

4.1 | CONFIGURAÇÕES LAN

A interface de con�guração da porta LAN  deve ser utilizada 
caso haja necessidade de alteração de qualquer parâmetro, 
como por exemplo, a troca do endereço de IP ou con�gura-
ções de DHCP.

• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Rede;
• Em seguida selecione Con�gurações LAN;
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4.2 | CONFIGURAÇÕES WAN

Esta interface permite a con�guração dos modos de operação 
de acordo a necessidade do usuário, podendo alterar o modo 
para, por exemplo, PPPoE e Cliente DHCP. O modo de opera-
ção varia de acordo com o provedor de internet. 

• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Rede;
• Em seguida selecione Con�gurações WAN;

Basicamente os modos de operação são de�nidos por:

• Cliente DHCP: O Roteador receberá IP automaticamente.
• IP Estático: Será necessário preencher os campos de IP, 
máscara, gateway e DNS manualmente, de acordo com as 
informações oferecidas pelo provedor de internet.
• PPPoE: é possível inserir o usuário e a senha do discador do 
provedor. Esta opção é usada apenas em redes que dependem 
de autenticador para acesso a internet.
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5 | WIRELESS

5.1 | CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Esta interface permite ao usuário a con�guração dos parâme-
tros básicas da rede Wi-Fi, tais com Banda, SSID, Canal, entre 
outras.

5.2 | CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA

Esta interface permite ao usuário a con�guração dos parâme-
tros de segurança da rede Wi-Fi, tais como a criptogra�a 
utilizada a senha da rede.

5.3 | CONTROLE DE ACESSO

O WR-3300N permite que o usuário escolha quais dispositivos 
podem ou não acessar a sua rede wireless. Para con�gurar:

• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Wireless;
• Em seguida selecione Controle de Acesso para con�gurar o 
�ltro.
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6 | GERENCIAMENTO

6.1 | ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

O WR-3300N permite que o usuário mantenha o dispositivo 
sempre atualizado, de acordo com as informações disponíveis 
no site da Greatek. Para atualizar o �rmware do roteador, siga 
as instruções abaixo:

• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Gerenciamento;
• Em seguida selecione Atualizar Firmware;
• Clique sobre a opção Selecionar arquivo... e escolha o 
�rmware para atualização.

 Atualização de Firmware
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6.2 | BACKUP & RESET

Em caso de necessidade, o usuário pode salvar a con�guração 
atual do WR-3300N para aplicar em outro roteador de mesmo 
modelo ou até mesmo realizar o restauro do WR-3300N para os 
padrão de fábrica.

• Acesse a interface de con�guração. Em caso de dúvidas, 
consulte o item 2.3.
• Na coluna disponível do lado esquerdo, clique sobre a opção 
Gerenciamento;
• Em seguida selecione Backup & Reset;
• Clique sobre a opção desejada para prosseguir com a con�-
guração.

Guia de instalação WR-3300N | 31



Caso haja algum problema, veri�que se todos os passos 
de con�guração foram seguidos.

Se persistir o problema, entre em contato com o Suporte 
Técnico da Greatek.

suporte@greatek.com.br
www.greatek.com.br

12 3932 2501
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