
Ajustes da conta de usuário no Roteadores
RV180 e RV180W 

Objetivo
 

No RV180 e no RV180W, um administrador pode fazer mudanças às contas de usuários
diferentes tais como a senha e a ativação de uma conta do convidado. A conta da procura
tem o acesso somente leitura quando a conta de administrador tiver o acesso de leitura e
gravação. Este artigo explica como configurar ajustes no Roteadores RV180 e RV180W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180
 
• RV180W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher a administração > a interface
de gerenciamento > as contas de usuário.
 



 
Etapa 2. (opcional) para permitir senhas de expirar depois que uma certa quantidade de
verificação de tempo a caixa de seleção da possibilidade, e incorpora o tempo de expiração
aos dias no campo do envelhecimento de senha.
 
Etapa 3. (opcional) para ativar a conta do convidado, verifica a caixa de seleção do início de
uma sessão do usuário convidado.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique se as mudanças foram feitas.
  

Ajustes do administrador
 

Este procedimento mostra como ajustar ajustes para a conta de administrador.
 



 
Etapa 1. Clique o botão de rádio dos ajustes Admin da edição.
 



 
Etapa 2. No campo de nome de usuário novo, incorpore um username novo para a conta de
administrador.
 



 
Etapa 3. No campo de senha antiga, incorpore a senha atual para o administrador.
 



 
Etapa 4. No campo de senha novo, incorpore uma senha nova para a conta de
administrador.
 



 
Etapa 5. No campo de senha novo dactilografar, incorpore a senha nova outra vez para
verificá-la.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
  

Ajustes do convidado
 

Este procedimento mostra como ajustar ajustes para a conta do convidado.
 



 
Etapa 1. Clique o botão de rádio dos ajustes do convidado da edição.
 



 
Etapa 2. No campo de nome de usuário novo, incorpore um username novo para a conta do
convidado.
 



 
Etapa 3. No campo de senha antiga, incorpore a senha atual para a conta do convidado.
 



 
Etapa 4. No campo de senha novo, incorpore uma senha nova para a conta do convidado.
 



 
Etapa 5. No campo de senha novo dactilografar, incorpore a senha nova outra vez para
verificá-la.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
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