
Conectando um roteador Wireless ao VPN
Router do RV0xx Series 

Objetivo
 

Você pode conectar o Roteadores para expandir sua rede. Conectar o Roteadores significa
simplesmente conectar um roteador a um outro roteador. Um roteador adicional fornece
mais portas para que os dispositivos prendidos alcancem o Internet ou reserva mais clientes
Wireless se você adiciona um roteador Wireless. Em uma cascata, há um roteador principal
e um roteador secundário. O roteador principal é o roteador que conecta diretamente ao
modem ou ao ISP. Neste artigo, um RV120W (roteador secundário) será conectado a um
VPN Router do RV0xx Series (roteador principal).
 
Há duas maneiras de conectar o Roteadores:
 
1. Conecte o cabo do Ethernet do VPN Router à porta de Ethernet regular do roteador
Wireless (LAN-LAN). Ambo o Roteadores estará na mesma sub-rede.
 
2. Conecte o cabo do Ethernet do VPN Router à porta do Internet do roteador Wireless
(LAN-WAN). O Roteadores estará em sub-redes diferentes.
 
Este artigo explica como conectar um roteador Wireless a um VPN Router RV0xx
(RV082/RV042/RV042G).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08 (para o Roteadores VPN) 
• 1.0.2.6 (para o roteador Wireless RV120W)
  

Conectando o RV120W ao VPN Router através da porta de
LAN (LAN-LAN)
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador do RV120W e escolha trabalhos em
rede > LAN (rede local) > IPv4 LAN. A página IPv4 LAN (rede local) abre:
 



 
 
Etapa 2. Mude o IP address do roteador de modo que não seja o mesmo que o IP address
do VPN Router. Estes dois IP address precisam de estar na mesma sub-rede. Para mudar o
IP address e permanecer na mesma sub-rede, recomenda-se que você apenas muda o
último número do IP address.
 
Nota: Segundo a sub-rede atribuída à rede, esta não pode ser a mesma sub-rede.
 



 
 
Etapa 3. Escolha o modo de servidor DHCP nenhuns da lista de drop-down do modo DHCP.
 



 
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. O roteador recarregará como as
mudanças salvar.
 
Etapa 5. Escolha trabalhos em rede > roteamento > modo de roteamento. A página do 
modo de roteamento abre:
 

 
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio do roteador no campo de modo.
 

 
 



Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Etapa 8. Conecte a porta local do Series VPN Router RV0XX a todas as portas local do
RV120W através do cabo do Ethernet.
 

 
 
Nota: Se você pode alcançar o GUI de ambo o Roteadores de seu PC que está obstruído
dentro a qualquer um do Roteadores, a seguir seu Roteadores é conectado com sucesso.
  

RV120W de conexão em cascata ao VPN Router através da
porta MACILENTO (LAN-WAN)
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador de RV120W e escolha trabalhos em
rede > LAN > IPv4 LAN. A página IPv4 LAN (rede local) abre:
 



 
 
Etapa 2. Mude o IP address do roteador de modo que não esteja na mesma sub-rede como
o IP address do VPN Router. Recomenda-se que você muda o segundo para durar o
número do IP address para mudar o roteador a uma sub-rede diferente.
 
Nota: Segundo a sub-rede atribuída à rede, esta não pode ser uma sub-rede diferente.
 



 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Etapa 4. Conecte um cabo do Ethernet de uma porta de LAN do Series VPN Router RV0XX
à porta MACILENTO do roteador Wireless.
 

 
Note: Agora você não pode alcançar o GUI do roteador principal de seu PC quando seu PC
for conectado com o roteador secundário.
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