
Guia Rápido de Instalação
Repetidor, Roteador e

Access-Point Wireless N 150Mbps
              

DIR-503A Repetidor Wi-Fi Portátil

+ Leve-o com você
+ App D-Link One-Touch
+ Três modos de operação (Repetidor/Roteador/AP)
+ Adaptador de energia USB

Configurações do modo REPETIDOR
Procure pela rede sem fios de seu
roteador principal, a qual deseja 
ampliar o alcance.

Digite a senha de segurança da 
rede Wireless de seu roteador.

Configurações do modo REPETIDOR
Finalize as configurações e 
confirme as definições de rede.

Suporte ao Aplicativo D-Link One-Touch

DIR-503A suporta o aplicativo D-Link One-Touch (“um toque”) para 
configurações do dispositivo de uma forma diferente da convencional. 
Através de seu Smartphone ou Tablet, digitalize o código QR acima 
para fazer o download do APP para seu aparelho de modo que 
consiga facilmente instalá-lo através de um simples passo a passo.

Modos de Operação DIR-503A 
Indicadores LED:
Azul: indica que o produto está no modo REPETIDOR
Vermelho: indica que o produto está no modo ROTEADOR
Verde: indica que o produto está no modo AP (ponto de acesso)

Modo REPETIDOR:
DIR-503A irá ampliar a área de cobertura de seu roteador Wi-Fi já 
existente.

Modo ROTEADOR:
DIR-503A irá compartilhar sua conexão de Internet a partir de seu 
modem DSL/Cable.

Modo AP:
DIR-503A irá estender sua conexão cabeada em uma rede sem fios
(conecte o dispositivo via cabo em um switch ou roteador).

Configurações do modo REPETIDOR
Plugue o DIR-503A em uma tomada elétrica que esteja dentro do 
ambiente desejado.

Aguarde por 10 segundos.

Abra o aplicativo One-Touch da D-Link em seu Smartphone

Clique em configurar.

Procure pelo SSID “dlink-503a-z”

Configurações dos modos ROTEADOR/AP
Plugue o DIR-503A em uma tomada elétrica que esteja dentro do 
ambiente desejado.

Aguarde por 10 segundos.

Abra o aplicativo One-Touch da D-Link em seu Smartphone

Clique em configurar.

Procure pelo SSID “dlink-503a-z”

Configurações do modo REPETIDOR
Localize e selecione o seu D-Link DIR-503A.

Defina a senha de acesso utilizada
para configurar o seu dispositivo.

Altere o modo de operação para 
REPETIDOR.

Configurações do modo AP
Defina a senha de acesso utilizada
para configurar o seu dispositivo. 
Altere o modo de operação para
AP.

Defina um nome para sua rede 
Wi-Fi e uma senha de segurança
Selecione o método de criptografia 
desejado (padrão: WPA/WPA2)

Por favor, guarde as informações 
de seu perfil para uso futuro.



Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site:  www.dlink.com.br/suporte

Configurações do modo AP
Finalize as configurações e 
confirme as definições de rede.

Por favor, guarde as informações 
de seu perfil para uso futuro.

Modo de atualização do dispositivo
Clique em Atualizar Software. Selecione o D-Link DIR-503A.

Modo de atualização do dispositivo SUPORTE TÉCNICO

Exibição do progresso de 
atualização.

Finalize o processo de atualização.

Digite o nome de usuário e senha 
do dispositivo.

Procure e selecione o nomo software 
a ser implementado.

Configurações do modo ROTEADOR
Defina a senha de acesso utilizada
para configurar o seu dispositivo. 
Altere o modo de operação para 
ROTEADOR.

Selecione o modo de acesso entre 
as opções DHCP (para clientes 
NET), PPPoE ou Estático.

Configurações do modo ROTEADOR
Defina um nome para sua rede 
Wi-Fi e uma senha de segurança
Selecione o método de criptografia 
desejado (padrão: WPA/WPA2)

Configurações do modo ROTEADOR
Por favor, guarde as informações 
de seu perfil para uso futuro.

Finalize as configurações e confirme 
as definições de rede.




