
Ajustes da tecnologia Wireless básica no
RV220W 

Objetivos
 

Todos os roteadores Wireless operam sobre uma frequência 2.4MHz. RV220W tem a
capacidade de operar-se em 5MHz além do que a frequência 2.4MHz. Os modos de rede
Wireless diferentes permitem que os padrões sem fio diferentes sejam ajustados no
dispositivo. Segundo o modo de rede o usuário escolhe, a largura de banda de canal e os
canais serão restritos. As descrições dos modos de rede diferentes são incluídas dentro do
artigo. A auto seleção de modo de rede é a melhor opção para a maioria de dispositivos.
Também, o valor de campo da potência de transmissão dirá ao roteador a força do sinal
transmitir. 
 
Este original explica como editar os ajustes da tecnologia Wireless básica no RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W
  

Ajustes sem fio com modos de rede Wireless: B/G-Mixed ou G somente
(2.4MHz), A somente (5MHz)
 

Etapa 1. Escolha o Sem fio > as configurações básicas usando o Gerenciamento GUI.
 

 
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da possibilidade. 
Etapa 3. Escolha 2.4GHz ou 5GHz do menu suspenso da frequência operacional.
 



 
Etapa 4. Escolha uma opção do menu suspenso do modo de rede Wireless.
 

Frequência de 2.4GHz: 
• B/G-Mixed — escolha se os dispositivos na rede apoiam 802.11b e 802.11g 
• G somente — escolha se todos os dispositivos na rede Wireless apoiam 802.11g
 

 
 
Frequência de 5GHz: 
• Um único — escolha se todos os dispositivos na rede Wireless apoiam 802.11a
 



 
Etapa 5. Escolha um canal do menu suspenso do canal.
 

Note: A largura de banda de canal tem somente uma opção: 20MHz.
 

 
Etapa 6. Incorpore um valor ao campo da potência de transmissão do padrão.
 

• O valor de campo da potência de transmissão do padrão dirá ao roteador a força do sinal
transmitir.
 

Etapa 7. Salvaguarda do clique
  

Ajustes sem fio com modos de rede Wireless: G/N-Mixed ou N somente
(2.4MHz), A/N-Mixed ou N somente (5MHz)
 



Etapa 1. Escolha o Sem fio > as configurações básicas usando o Gerenciamento GUI.
 

 
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da possibilidade. 
Etapa 3. Escolha 2.4GHz ou 5GHz do menu suspenso da frequência operacional.
 

 
Etapa 4. Escolha uma opção do menu suspenso do modo de rede Wireless.
 

• G/N-Mixed — escolha se todos os dispositivos na rede Wireless apoiam 802.11g e
802.11n 
• N somente — escolha se todos os dispositivos na rede Wireless apoiam 802.11n
 



 
 
• A/N-Mixed — selecione para permitir que os clientes 802.11n e 802.11a conectem 
 

 
Etapa 5. Escolha uma largura de banda do menu suspenso da largura de banda de canal.
 
• 20MHz — o usuário não poderá escolher uma faixa lateral do controle ou um canal
diferente 
• Auto — representa 20/40 de megahertz; com este ajuste o usuário poderá escolher uma
faixa lateral do controle
 



 
Etapa 6. Se o automóvel foi escolhido para a etapa precedente, escolha uma opção do
menu suspenso da faixa lateral do controle.
 

• Auto — esta opção permite que o dispositivo selecione o melhor canal para usar-se
baseado em níveis de ruído para os canais disponíveis 
• Mais baixo — sinalize componentes abaixo da frequência de portadora (um mais baixo
lado limita: LSB) 
• Superior — sinalize componentes acima da frequência de portadora (o lado superior
limita: USB)
 

 
Etapa 7. Se 20MHz esteve selecionado para a largura de banda ou se o lado do controle
não é auto, escolha um canal do menu suspenso do canal.
 
Etapa 8. Incorpore um valor ao campo da potência de transmissão do padrão.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique
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