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Roteador Facebook
guia rápido de instalação

RE300
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1. Acessar o link 192.168.0.254 na barra de endereços 
do navegador, entao entrar com as credencias padrão 
para usuário e senha. Usuário: admin e senha: admin. 

2. Escolha a opção DHCP (Dynamic IP) como conexão 
padrão para internet e defina a senha para sua rede 
Wi-Fi, após isso clique em salvar para que as alterações 
sejam salvas. Após salvar as alterações entre na opção 
avançado para acessar as configurações. 
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3. Clique na opção status, no lado esquerdo da tela, 
para acessar as configurações de conexão. 

4. Se desejar selecionar o Facebook para disponibilizar 
o Wi-fi, acesse “sem fio” -> “Básico” no menu do 
lado esquerdo da tela. Após isso, seleciono a opção 
“Facebook” em “Modo de Segurança”. 



4

5. Termos de uso do Facebook irão aparecer emu ma 
janela pop-up, pressione “I Agree” para continuar.. 

6.Através do botão “Configure” é possível selecionar 
sua página do Facebook para autenticação e 
autorização da conexão Wi-Fi.
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7. Entre com o usuário e senha da página do Facebook 
que deseja acessar.

8. Escolha a página do Facebook desejada e os 
parametros desejados da conexão Wi-Fi para o usuário 
final, após isso, clique em “save settings’ e feche a 
janela. 
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9. Após a página do Facebook ser associada com a rede 
Wi-Fi, clique em “Salvar” para finalizer a configuração. 
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GARANTIA
Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto 
decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente 
da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso 
normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser 
para o uso e a manutenção do produto.
Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de 
instalações, modificações, reparos ou quando o produto for 
aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.
Esta garantia também não cobre defeitos no produto 
decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos 
periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados 
para o uso com o produto.
Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, 
a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto 
defeituoso.
Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 
3 anos.
O certificado somente terá validade com a apresentação 
da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia 
acima.
 
NF/Nº                                                   Data da Compra          /         /

Alô Alô
tem alguém ai?

;) 11 3198.0004
Queremos muito ouvir você!

SAC (cobertura para todo o Brasil)
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Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br


