
Configurar o assistente de configuração no
RV120W e no RV220W 

Objetivos
 

O assistente startup para o Roteadores RV220W e RV120W é usado para configurar todas
as configurações básicas dos dispositivos. Através deste assistente você poderá configurar
o nível de segurança, a zona de hora (fuso horário), o IP address, o MAC address, e a
conexão que você se estará usando. Todos os ajustes configurados no assistente startup
podem ser mudados mais tarde; o assistente compila simplesmente todas as configurações
necessárias em uma operação.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como executar o assistente startup no RV220W e no
RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W
 
• RV220W
  

Execute o roteador começam acima o assistente
 

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher o assistente de configuração
da corrida.
 

 
Etapa 2. O clique ao lado de continua. Uma barra do progresso parece indicar que o
dispositivo verifica a conexão.
 
Etapa 3. O clique ao lado de continua.



 
Etapa 4. Escolha a opção que esse melhor cabe suas necessidades. Nota: O assistente tem
determinado já que conexão com o Internet você se está usando assim a menos que seu
provedor de serviços de Internet o instruísse selecionar uma opção diferente, para deixar à
opção atual e a imprensa ao lado de continua.
 

• Endereço IP dinâmico (DHCP) — a conexão a mais comum para empresas de pequeno
porte e usuários residenciais, também a opção recomendada.
 
• Endereço IP estático — escolha esta opção se você quer o IP address no dispositivo ser
o mesmo cada vez você potência acima.
 
• PPoE — o protocolo ponto-a-ponto sobre Ethernet não é de uso geral e exige um início
de uma sessão.
 
• O PPTP — usado primeiramente com rede virtual privada e exige um início de uma
sessão, simplesmente usado em Europa.
 
• O L2TP — usado primeiramente com rede virtual privada e exige um início de uma
sessão, simplesmente usado em Europa.
 



 
Etapa 5. Para ajustar as horas e data no sistema escolha uma zona de hora (fuso horário)
do menu de gota para baixo. Escolha então sua opção desejada.
 

• Permita a sincronização de tempo de rede — ajusta automaticamente as horas e data
para você.
 
• Ajuste horas e data manualmente, ou importe-os de seu computador — permite que você
ajuste manualmente a data e hora ou importe os dados de seu computador.
 

 



Etapa 6. Ajuste o MAC address. Na maioria dos casos você quererá usar o MAC address do
padrão a menos que seu ISP o exigir conectar a um MAC address específico. Clique em
Submit.
 
Etapa 7. O clique ao lado do continua ajustar a sua senha.
 
Etapa 8. Entre sua senha desejada na senha e confirme campos de senha. Clique em
Avançar para continuar.
 
Etapa 9. Entrada você desejou o nome de rede no campo de nome de rede. O clique ao
lado do continua escolher sua preferência da Segurança.
 

 
Etapa 10. Escolha sua opção de segurança desejada.
 

• A melhor Segurança (WPA2 pessoal - AES) — recomendado para computadores e
dispositivos sem fio novos. Alguns modelos mais velhos não podem apoiar esta opção.
 
• Melhor Segurança (WPA pessoal - TKIP+AES) — recomendado para os computadores e
os dispositivos sem fio mais velhos que não podem apoiar o WPA2.
 
• Nenhuma Segurança — esta opção não é recomendada.
 

Etapa 11. O clique em seguida e revê a informação, determina se está correto, e o clique 
submete-se.
 



 
Etapa 12. Revestimento do clique para terminar o assistente de configuração.
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