
Pesquise defeitos conexões lentas no
Roteadores RV016, RV042, RV042G e RV082
VPN 

Objetivo
 

As conexões lentas são devido às razões diferentes tais como questões técnica com o ISP
(provedor de serviço da Internet), condições climáticas, problemas de conexão de LAN, e
muito mais. Este artigo guia-o com uma série de etapas a fim resolver esta edição,
especialmente com MTU (unidade de transferência máxima) no RV016, no RV042, no
RV042G e no RV082 VPN Routerss.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.1.02
  

Pesquise defeitos conexões lentas
 

Uma vez que você determina que todos os componentes na rede estão configurados
corretamente, mas a conexão lenta persiste, você tem que manualmente setup o tamanho
MTU (unidade de transmissão máxima) no roteador prendido rv.
 
Há diversas razões para uma conexão lenta atrás do roteador. Antes que você pesquise
defeitos o roteador prendido rv, tente estas etapas ver se o problema é resolvido.
 
Etapa 1. Contacte seu ISP (provedor de serviço da Internet) para verificar as capacidades
da largura de banda de sua conexão.
 
Etapa 2. Verifique se os cartões LAN dos dispositivos anexados à rede são configurados
corretamente.
 
Etapa 3. Execute testes de conectividade tais como a pesquisa de DNS e o sibilo. Veja o 
teste diagnóstico da Conectividade no Roteadores RV016 RV042 RV042G RV082 VPN.
 
Etapa 4. Execute programas de antivirus para detectar todo o spyware/malware ou vírus
que possam retardar a velocidade de sua rede.
  

Instalação do manual MTU
 

A função MTU é ajustar os parâmetros para a transmissão de dados máxima. Este valor
deve ser ajustado em conformidade à topologia de rede, a fim tomar a vantagem completa



da largura de banda disponível. Para permitir manualmente o MTU, contacte primeiramente
seu ISP para encontrar o tamanho do MTU apropriado. O guia das próximas etapas com a
aplicação do MTU no rv prendeu a série do Roteadores.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação > a rede. A
página da rede abre:
 

 
Etapa 2. Clique o ícone da edição para WAN que é conectado ao ISP na área de ajuste
MACILENTO. A página da rede reabre com campos novos.
 



 
Etapa 3. No campo MTU, clique o botão de rádio manual. É escolhido à revelia como o 
automóvel. O automóvel é usado para detectar automaticamente o tamanho do MTU. O
manual é usado para incorporar o tamanho do MTU baseado no ISP.
 

 
Etapa 4. No campo manual, incorpore o tamanho do MTU apropriado.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças feitas ao tamanho do MTU.
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