COVR-1102

AC1200 Dual Band Casa Inteira
Sistema Mesh Wi-Fi
Wi-Fi na sua Casa Inteira com o certificado EasyMesh

CERTIFICADO
Wi-Fi
EasyMesh™

COVR AC1200
Dual Band Casa Inteira
Sistema Mesh Wi-Fi

AC1200 Dual Band Casa
Inteira Sistema Mesh Wi-Fi

COVR-1102
Apresentamos COVR-1102, a solução de rede Wi-Fi que cobre
toda a sua casa com Wi-Fi de alta velocidade AC1200 DualBand Wi-Fi.

▪

Alta velocidade AC1200 Dual-Band Wi-Fi.

▪

CERTIFICADO Wi-Fi EasyMesh™ para mais flexibilidade.

▪

2 pontos COVR cobrem até325 m²com Wi-Fi de alta velocidade.

▪

Compatí
vel com Google Assistant e Alexa.

▪

Expansí
vel com COVR-1100.

▪

Configurações online baseada em controles de perfil familiar.

▪

Configuração super simples com o aplicativo D-Link Wi-Fi.

Mesh para Todos

CERTIFICADO Wi-Fi
EasyMesh™

Controle Familiar

Pareamento Inteligente

Configuração
simples

Direção Inteligente

Tecnologia
MU-MIMO

Funciona com seu
aparelho ou roteador
existente

Rede expansí
vel

Apresentamos o COVR-1102 AC1200 Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi
System, a solução mesh de 2 unidades que cobre toda a sua casa com Wi-Fi
estável, consistente e verdadeiramente contí
nuo. Wi-Fi que atende às
necessidades de todos.
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Padrão Industrial
com Certificado Mesh

Alta Performance
Com o AC1200 Dual Band Wi-Fi de alta velocidade e o 11ac Wave 2 com MU-MIMO, o
COVR-1102 érápido o suficiente para suportar vários dispositivos que realizam tarefas

Como um dos primeiros sistemas Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh ™ do mundo, o

diárias intensivas de dados, como streaming em HD e chats de ví
deo simultaneamente.

COVR-1102 possui a tecnologia Mesh Networking padrão de indústria. Você

Perfeito, se vocêestáatualizando seu lar para uma casa inteligente.

pode aproveitar a flexibilidade e a confiabilidade do padrão Mesh Wi-Fi lí
der
de indústria de rede agora, sabendo que as atualizações do padrão serão
compatí
veis com o seu sistema no futuro.

AC1200

Dual Band Wi-Fi

MU-MIMO

Mais Cobertura

Redução de Atraso e Lag

As duas unidades discretas do COVR-1102 cobrem até325 metros quadrados.

A tecnologia Smart Steering o afasta de atrasos e lag, direcionando

Cobertura de Wi-Fi perfeita o suficiente para cobrir zonas onde o Wi-Fi não
alcança em casas de diferentes tamanhos e designs.

automaticamente seu dispositivo para a rede sem fio ideal,
dependendo do seu tráfego de rede atual. Chega de falhas, atrasos ou
interrupções frustrantes em suas conexões sem fio.
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Uma só Rede

Liberte-se com
Smart Roaming
Não deixe que as intermináveis desconexões e reconexões a diferentes

6

Com COVR, háapenas um nome de rede sem fio (SSID) para toda a sua casa,

redes prejudiquem sua experiência de Wi-Fi. O Smart Roaming mantém

não importa onde vocêesteja. Vocênunca mais teráque se lembrar de nomes

vocêconstantemente conectado ao sinal mais forte, mesmo enquanto você

de usuário e senhas de diferentes redes em sua casa.

se move de um quarto para outro.
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Simples e Flexí
vel
O COVR Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi System vem pré-pareado e
funciona logo que sai da caixa, então vocêsóprecisa conectar os pontos
COVR e começar. A melhor parte? Éflexí
vel o suficiente para cobrir a
maioria dos tipos de casa. Adicione unidades COVR-1100 extras para mais
450 metros quadrados de cobertura cada, o que vai de apartamentos de 1
andar a casas de 4 andares, o COVR tem tudo para você.

1- Apartamentos de 1 andar

2- Casas de 2 andares

3- Casas de 4 andares

Casa grande? Sem problemas.
Se vocêtem uma casa grande, paredes grossas ou simplesmente transfere
muitos dados, o COVR-1102 éideal para você. Com conectividade backhaul
Ethernet opcional, vocêpode otimizar a conexão entre as unidades COVR, não
importa o que haja entre elas e ter a certeza de que tudo o que vocêestá
fazendo online serárápido, estável e suave.
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Compatível com Google
Assistant e Alexa
Ligue ou desligue o Wi-Fi para convidados, peça as credenciais de Wi-Fi para
convidados, reinicie o roteador ou atualize o firmware. Faça TUDO com as mãos
livres usando apenas comandos de voz.
Basta falar as palavras de comando para o Google Assistant ou Alexa, e o roteador
dobra o Wi-Fi de sua casa inteligente de acordo com sua vontade (sem que você
precise mexer um dedo). Perfeito para quando vocêestácom as mãos ocupadas para
entreter os convidados ou apenas deseja impressioná-los com seu Wi-Fi inteligente.

Ok Google, diga a D-Link Wi-Fi para ligar o
Wi-Fi para convidados.

Ok Google, diga a D-Link Wi-Fi para atualizar
o firmware do meu roteador.
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Configuração Simples

WPA3 — O Futuro da
Criptografia Sem Fio

Existem duas maneiras fáceis de configurar o seu Covr Dual Band Whole Home Mesh

WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) éo certificado de padrão de segurança Wi-Fi
Alliance® mais avançado disponí
vel e inicia uma nova era de criptografia sem fio,
garantindo maior privacidade em todos os dispositivos e redes dos usuários.
COVR-1102 apresenta o mais recente padrão de criptografia sem fio Wi-Fi
CERTIFIED WPA3 ™.

WPA
2
WPA
3
The Future of Wireless Encryption
WPA3 will replace the previous
WPA2 on Wi-Fi devices

Wi-Fi System. Use o aplicativo D-Link Wi-Fi gratuito para dispositivos iOS e Android
ou use o assistente de configuração intuitivo baseado na web em seu computador.
Consulte as páginas a seguir para obter mais detalhes sobre como configurar seu
Covr Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi System usando esses dois métodos.

101010
010101

Stronger Encryption Algorithm

Enhanced Protection from

WPA3 is more resistant to hacking

Brute Force Attacks

and cracking

Stronger protection for users
against password guessing
attempts
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Antes de Começar

Configuração usando o D-Link Wi-Fi App

Verifique o conteúdo do seu Covr Dual Band Whole Home Wi- Fi
System com a lista abaixo. Ambos os pontos Covr são iguais,
então vocêpode começar a instalação com qualquer um deles.

1.
Para começar, baixe grátis
o Aplicativo D-Link Wi-Fi
no seu dispositivo iOS ou
Android. Vocêtambém
pode encontrar
procurando por “D-Link
Wi-Fi” na sua loja de

D-Link Wi-Fi

D-Link Wi-Fi

D-Link Wi-Fi

aplicativos.

D-Link Wi-Fi

2.
Inicie o aplicativo
D-Link Wi-Fi e toque em
Instalar Novo
Dispositivo.
Toque em Ler o QR na
tela a seguir e use a

QUICK INSTALLATION CARD

SETUP QR CODE
Model Name: DEVICE
Wi-Fi Name: dlink-XXXX
Password: XXXXXXXX
S/N: 123456789

www.dlink.com

câmera do seu
dispositivo para
digitalizar o código QR
no Guia de instalação
rápida.

14

COVR-1102

|

AC1200 Dual Band Casa Inteira Sistema Mesh Wi-Fi

Cubra sua Casa Inteira com o Sistema Mesh Wi-Fi

15

3.

5.
Aguarde enquanto o

Como esta ésua primeira

sistema éreiniciado e

vez configurando um

detecta a configuração da

COVR, toque em

sua Internet.

Configurar nova rede
para iniciar o processo de
configuração.

4.

6.

Siga as instruções na tela

Confirme se o LED na

para desconectar o

parte superior do Covr

roteador existente do

principal estápiscando em

modem e conectar o novo

laranja. Toque em

sistema COVR. Toque em

Avançar para continuar.

Avançar depois de
concluir cada etapa.
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7.

9.
Digite a senha de

Aguarde enquanto o

administrador para sua

aplicativo D-Link Wi-Fi se

rede COVR. Essa senha

conecta ao seu sistema

seránecessária para

COVR.

gerenciar as configurações

Seu sistema operacional

de sua rede e deve ser

pode perguntar se você

diferente da senha de rede

deseja permitir que o

especificada na etapa

aplicativo se conecte à

anterior. Toque em

sua rede COVR Wi-Fi, o

Avançar para continuar.

que vocêdeve permitir.

8.

10.
Seu sistema COVR pode

Digite o nome da rede

baixar automaticamente as

(SSID) e a senha que

atualizações do sistema

deseja usar para sua rede

quando estiverem

COVR Mesh. Toque em

disponí
veis, para que você

Avançar para continuar.

sempre tenha os recursos
mais recentes.
Recomendamos que você
selecione “Manter meu
dispositivo atualizado
automaticamente” para a
melhor experiência do
usuário. Toque em
Avançar para continuar.
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11.

13.

Um resumo de suas

Vocêpode vincular sua

configurações de rede será

conta D-Link com sua

mostrado nesta página.

conta do Google ou

Verifique se todas as

Amazon para usar o

configurações estão

Google Assistant ou Alexa

corretas e toque em

para controlar sua rede

Avançar para continuar.

doméstica. Toque em
Registrar para concluir a
configuraç
ão agora ou
Agora não para fazer
mais tarde.

12.

14.

Aguarde enquanto suas

Coloque o outro Ponto Covr

configurações são salvas.

em outra área de sua casa
onde vocêprecise de
cobertura wi-fi. Conecte o
Covr e toque em Avançar
para continuar.
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Configuração usando interface web

1.
Conecte o Wi-Fi do seu
computador ao nome do
Wi-Fi especificado no
Cartão de instalação
rápida ou use um cabo
Ethernet para conectar o
seu computador àporta
marcada ETHERNET na
parte traseira do Covr.

15.
O LED no Covr ficará
branco sólido se sua
rede mesh foi criada com
sucesso. Toque em
Avançar para continuar.

QUICK INSTALLATION CARD

http://covr.local./

SETUP QR CODE
Model Name: DEVICE
Wi-Fi Name: d-link-XXXX
Password: XXXXXXXX

Wi-Fi Name: dlink-XXXX
Password: XXXXXXXX
S/N: 123456789

www.dlink.com

dlink-xxxx

Connect
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Uma vez conectado,
abra um navegador da
web e digite
http://covr.local./ na
barra de endereço.

2.
O assistente de
configuração seráiniciado
automaticamente. Leia e
concorde com os Termos de
Polí
tica de uso e
privacidade para continuar.

12.
Toque em Concluir para
concluir o processo de
configuraç
ão e retornar à
tela inicial do D-Link Wi-Fi.

3.
As etapas de configuração
serão descritas aqui. Você
também pode alterar o idioma
durante esta etapa. Clique em
próximo para continuar.
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4.

7.

Aguarde enquanto o

Selecione seu fuso horário no

assistente de

menu suspenso.

configuração detecta sua

Clique em próximo para

conexão com a Internet

continuar.

5.

8.

Digite o nome da rede

Seu sistema COVR pode

(SSID) e a senha que

baixar automaticamente as

deseja usar para sua rede

atualizações do sistema

COVR Mesh. Clique em

quando estiverem disponí
veis,

próximo para continuar.

para que vocêsempre tenha
os recursos mais recentes.
Recomendamos que você
selecione “Manter meu
dispositivo atualizado
automaticamente” para a
melhor experiência do
usuário. Toque em Avançar
para continuar.

6.

9.

Digite uma senha de

Um resumo de suas

administrador do dispositivo.

configuraç
ões será

Esta seráa senha usada para

mostrado na tela.

acessar a interface de

Clique em Avançar para

configuração do sistema e deve

confirmar.

ser diferente da senha do Wi-Fi
especificada acima. Clique em
próximo para continuar.
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10.
Aguarde enquanto suas
configurações são salvas.

11.
Siga as instruç
ões na tela
para colocar o Ponto Covr
adicional em um lugar
perto de sua casa onde
vocêprecisa de cobertura
wi-fi. Uma vez que o Covr
foi colocado com sucesso,
clique em Concluir para
completar o processo de
configuraç
ão.
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Visão geral do hardware
Indicação de status LED

Conexão Fí
sica

1

1

Status LED

Solid red

The COVR-1100 is booting up.

1

Power Button

Press the power button to power the device on or off.

Blinking orange

The COVR-1100 is syncing to another COVR-1100 COVR
Point. Once set up, a blinking orange LED indicates there is
no connection to the device.

2

Internet WAN Port

Using an Ethernet cable, connect your broadband modem to this port.

3

Ethernet LAN Port

Connect Ethernet devices such as computers, switches, storage (NAS)
devices, and game consoles.

4

Power Connector

Connect the included power adapter here to power on the device.

5

Reset Button

Insert a paperclip in the hole, wait for 5 seconds, then release to reset the
router to default settings.

Blinking white

Once set up, a blinking white LED indicates a weak
connection.

Solid white

The COVR-1100 is powered on and running.
Once set up, a solid white LED indicates a strong
connection.

Off

28

The COVR-1100 is powered off. If the device is powered on
and Status LED is disabled, the device is working as normal.
Refer to the Admin section on 58 for more information.
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Informações básicas da interface da web

Configurações Web Internet

A página inicial exibe o status atual de sua

Clique no í
cone da Internet para exibir mais

rede COVR Wi-Fi na forma de um diagrama

detalhes sobre sua conexão com a Internet.

interativo. Vocêpode clicar em cada í
cone

Clique em IPv4 ou IPv6 para ver os detalhes da

para exibir informações sobre cada parte da

conexão IPv4 e IPv6, respectivamente.

rede na parte inferior da tela. A barra de
menu na parte superior da página permitirá

A página inicial exibe se o COVR Point master

que vocênavegue rapidamente para outras

estáou não conectado àInternet. Se estiver

páginas. Consulte as páginas a seguir para

desconectado, clique em Clique para reparar

obter uma descrição de cada seção.

para abrir o assistente de configuração.
Clique em Liberar endereço IP para liberar o
endereço IP atual e se desconectar da
Internet.
Se vocêdeseja se reconectar àInternet, clique
em Renovar endereço IP.
Para reconfigurar as configurações da Internet,
clique em Vápara as configurações no canto
inferior direito.
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Como Configurar o
Seu Dispositivo

Reiniciando o
Seu Dispositivo

Se vocênão se lembra da sua senha ou não
consegue fazer login, ou o dispositivo não

A página inicial exibe o status atual de sua

estáfuncionando corretamente, vocêpode

rede COVR Wi-Fi na forma de um diagrama

redefinir o dispositivo para as configurações

interativo. Vocêpode clicar em cada í
cone

padrão de fábrica. Observe que redefinir as

para exibir informações sobre cada parte da

configurações de fábrica desfarátodas as

rede na parte inferior da tela. A barra de

suas configurações.

menu na parte superior da página permitirá
que vocênavegue rapidamente para outras

Para redefinir o dispositivo, pressione e segure

páginas. Consulte as páginas a seguir para

o botão Redefinir na parte inferior do

obter uma descrição de cada seção.

dispositivo usando um clipe de papel
desdobrado por 5 segundos e, em seguida,
solte-o. O LED de status no painel superior
ficarávermelho sólido.
Assim que o dispositivo for reiniciado e o LED
começar a piscar em laranja, vocêpode

Botão de Reiniciar

configurar seu dispositivo novamente usando
o aplicativo D-Link Wi-Fi ou a interface de
usuário baseada na web
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Especificações Técnicas

Porta Ethernet

1 x LAN/1 x WAN Gigabit (per unit)

Velocidade Wireless

AC1200 (300 + 867 Mbps)

Antenas

2x2 + 2x2 Internal

Padrão Mesh

CERTIFICADO Wi-Fi EasyMesh™

Cobertura

325 sqm/3500 sq. ft

Ethernet Backhaul

Sim

Como configurar/instalar o COVR-1102
do seu smartphone

https://www.youtube.com/watch?v=AsQIvuEnlG0
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MU-MIMO

Sim

Beamforming

Sim

Suporte por voz de controle

Google Assistente, Alexa

Wireless Encryption

WPA3™
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Google é uma marca comercial da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os
logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas
afiliadas. CERTIFICADO Wi-Fi EasyMesh ™, WPA3 ™ e o logotipo CERTIFICADO
Wi-Fi são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance®

