
*Caso efetue a troca do nome da rede (SSID) ou da senha Wi-Fi é necessário 
realizar o procedimento de pareamento novamente. Para isso, basta execu-
tar os passos 3, 4, 5, e 6 conforme descrito acima.

Conecte seus dispositivos: 

Após a instalação, para clientes Vivo Fibra, o Vivo Smart Wi-Fi irá replicar o 
nome de rede (SSID) e senha já utilizados em seu roteador para ambas as 
frequências (2.4 GHz e 5 GHz), buscando a melhor conexão inclusive para 
dispositivos que possuem a capacidade de navegar nas duas redes Wi-Fi.
 

Agora você já pode aproveitar o Vivo Smart Wi-Fi na função Repetidor.

Instalação 2. Para conectar usando um cabo de rede 

Para o processo de instalação do repetidor Vivo Smart Wi-Fi usando um cabo 
de rede (modo extensor) é necessário ter em mãos um cabo de rede RJ45 
(como o que já vem disponível junto com o equipamento). Em seguida, basta 
realizar o procedimento abaixo:

 

 
Caso não seja cliente Vivo Fibra, você encontrará na parte traseira do seu 
Vivo Smart Wi-Fi o nome de rede (SSID) e senha que poderão ser utilizados 
para conectar seus dispositivos (smartphones, computador, tv e outros dispo-
sitivos). Nesse caso recomendamos a instalação do repetidor utilizando um 
cabo de rede.  Assim você poderá utilizar o repetidor de sinal Wi-Fi nas frequ-
ências 2.4GHz e 5GHz.
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Neste guia iremos apresentar os modos de instalação do repetidor Vivo  Smart 
Wi-Fi e algumas orientações que podem te ajudar a ter uma excelente experi-
ência com nosso equipamento. Vamos lá! 

Instalação 1. Para conectar como repetidor Wi-Fi
 

Passo 1. Verifique se o interruptor encontrado na parte 
inferior está na posição repetidor (interruptor em 
Rep).

Passo 2. Conecte a fonte de energia no repetidor e em 
seguida na tomada. Acione a chave que fica na parte 
inferior do equipamento na posição ON.

Passo 3. Espere até que os LEDs de rede Wi-Fi 2.4GHz e 
5GHz estejam ligados na cor azul, enquanto o LED Wi-Fi 
ficará piscando na cor vermelha.

Passo 4. Agora, na parte traseira do seu repetidor 
mantenha o botão Wi-Fi 5 GHz/WPS pressionado por 2 
segundos e solte. O LED Wi-Fi 5GHz irá piscar em azul 
durante 2 minutos. 

Passo 5. Durante esse período, vá até o seu roteador/ 
modem e aperte o botão Wi-Fi 5 GHz/WPS na parte 
traseira do seu roteador por 2 segundos e solte. O LED 
Wi-Fi 5GHz irá piscar em azul durante 2 minutos. 

Ao religá-lo, será refeita a conexão com o 
roteador automaticamente. A cobertura do 
sinal será exibida conforme as variações de 
cores ao lado.

Caso o LED não comece a piscar, certifique-se que os passos anteriores foram 
seguidos corretamente. 

Passo 6. Aguarde até que todos os LEDs no repetidor fiquem na cor azul e 
constantes. Pronto! A conexão entre roteador e o repetidor está estabelecida. 
Você pode desligar o repetidor e levá-lo para o local onde deseja melhorar o 
sinal de Wi-Fi.

Distância
adequada

Distância
intermediária

Muito distante -
Aproximar o roteador

O repetidor deve estar a uma distância de pelo menos 2 metros do roteador.

Passo 1. Ligue o repetidor na tomada e acione a chave 
que fica na parte inferior na posição “Cabo Eth”. 

Passo 2. Conecte o cabo na entrada ethernet do equipa-
mento e no seu roteador. 

Passo 3. Aguarde até que os LEDs 2.4GHz e 5GHz fiquem 
na cor azul. 
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