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Ajustes da tecnologia Wireless básica em
RV110W 

Objetivo
 

Com o o utilitário de configuração da Web, um usuário pode mudar vários ajustes sem fio no
RV110W de modo que o roteador seja executado em seu desempenho ideal. Este artigo
explica como configurar ajustes da tecnologia Wireless básica no RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV110W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher o Sem fio > as configurações
básicas. A página da configuração básica abre.
 

 
Etapa 2. À direita do rádio, verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir redes
Wireless.
 
Etapa 3. Do campo da gota-para baixo do modo de rede Wireless, escolha um modo de
rede Wireless.
 

B/G/N-Mixed — Esta opção permite que os dispositivos do Sem fio-n, do Sem fio-b, e do
Wireless-G conectem à rede.
B somente — Esta opção permite somente dispositivos do Sem fio-b conecta à rede.
G somente — Esta opção permite somente dispositivos de Wireless-G conecta à rede.
N somente — Esta opção permite somente dispositivos do Sem fio-n conecta à rede.
B/G-Mixed — Esta opção permite que os dispositivos do Sem fio-b e do Wireless-G conectem
à rede.



● G/N-Mixed — Esta opção permite que os dispositivos de Wireless-G e do Sem fio-n conectem
à rede.
 

Etapa 4. Se você escolhe B/G/N-Mixed, N-Only, ou G/N-Mixed, clique o botão de rádio 
20MHz ou o botão de rádio 20/40MHz para ajustar a largura de banda sem fio.
 
Etapa 5. Do menu suspenso sem fio do canal, escolha um canal a que para conectar.
 
Etapa 6. Do menu suspenso do VLAN de gerenciamento AP, escolha uma identificação
VLAN a que para conectar.
 
Etapa 7. À direita de U-APSD (economia de energia WMM), verifique a caixa de seleção da 
possibilidade para permitir a entrega automática não programada da economia de energia
(U-APSD) (ou a economia de energia WMM) de conservar a potência.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  

Tabela sem fio
 

 
Etapa 1. Verifique a caixa de seleção na primeira coluna do Service Set Identifier (SSID)
que você quer editar.
 
Etapa 2. O clique edita para editar propriedades SSID.
 
Etapa 3. Na coluna da possibilidade SSID, clique o ícone de ligar/desligar para permitir um
SSID.
 
Etapa 4. Na coluna da transmissão SSID, verifique a caixa de verificação para transmitir o
SSID a outros dispositivos Wireless.
 
Etapa 5. Do menu suspenso VLAN, escolha uma identificação VLAN essa os associados à
rede com.
 
Etapa 6. No isolamento sem fio com coluna SSID, verifique a caixa de seleção para isolar
sem fio o SSID.
 
Etapa 7. Na coluna WMM, verifique a caixa de seleção para permitir os multimédios do Wi-fi



(WMM).
 
Etapa 8. Na coluna do botão do hardware WPS, clique o botão de rádio para traçar o botão
WPS na parte dianteira da embalagem para o RV110W à rede.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
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