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D-Link Wi-Fi

Faça o download do aplicativo D-Link Wi-Fi na App Store 
ou no Google Play.

No aplicativo D-Link Wi-Fi, toque no botão      localizado no 
canto superior direito da tela inicial, depois no ícone 
D-Fend para baixar o aplicativo D-Fend na App Store ou no 
Google Play.

Nota: O aplicativo D-Fend requer que seu dispositivo e sua 
conta D-Link sejam registrados na plataforma D-Link Cloud 
Service.

Depois que o aplicativo D-Fend for instalado, retorne ao 
aplicativo D-Link Wi-Fi.

Toque no ícone      localizado no canto superior direito da 
tela inicial e, em seguida, no ícone D-Fend para iniciar o 
aplicativo D-Fend.

Abra o aplicativo e toque em Instalar novo dispositivo. 
Digitalize o QR code disponível no cartão de instalação 
ou selecione a opção DIR-2680 na lista, e então siga as 
instruções na tela para concluir a configuração.

Aplicativo de configuração D-Link Wi-Fi 

Roteador D-Fend Wi-Fi AC2600 

Roteador D-Fend Wi-Fi AC2600

Para usar serviços de terceiros, como o D-Fend e o 
Amazon Alexa para controlar e gerenciar seu 
dispositivo, registre o mesmo através da plataforma 
D-Link Cloud Service.

Aceite os Termos de Serviço e o Aviso de Privacidade para 
usar o D-Fend.

Parabéns! Agora você pode se conectar à sua rede Wi-Fi 
usando o nome e senha de Wi-Fi que você configurou.

Toque no botão FINALIZAR para terminar a configuração.
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2 Toque no canto     superior esquerdo da tela inicial e, 
em seguida, em Habilidades.

1 Entre com sua conta da Amazon no aplicativo Alexa. Siga as 
instruções na tela para concluir a configuração.

Roteador D-Fend Wi-Fi AC2600

3 Procure por "D-Link Wi-Fi". Clique em Ativar.

3
O D-Fend se conectará automaticamente ao seu roteador 
para varrer sua rede e mostrar o quanto sua internet e seus 
dispositivos estão protegidos.

Toque em "Continuar" e siga as dicas na tela para tornar sua 
Internet ainda mais segura.
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Uma conta vinculando a sua conta D-Link é necessária.

Por favor, entre na sua conta D-Link

Repita os passos 3 e 4. Pesquise e habilite a opção 
“D-Fend”.

4 Toque no ícone     localizado no canto superior direito para 
mais recursos e opções, como configurações do Controle 
Parental e o suporte do assistente Alexa.
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SUPORTE TÉCNICO
Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte 
Técnico D-Link.

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

Guia de Configuração do Amazon Alexa


