
Conecte ao RV042 usando o software rápido
VPN 

Objetivo
 

O objetivo deste original é ajudar com conexão ao RV042 usando o software rápido VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV042
  

Conecte ao roteador que usa o software rápido VPN 
 

1. Determine a conexão de rede que é usada pelo computador. Se o computador de cliente
é atrás de um roteador, certifique-se de que as portas 443 e 60443 não estão obstruídas
porque é a porta usada pelo dispositivo. 
 

 
2. Certifique-se de que o nome de usuário e senha está configurado corretamente no
software rápido VPN. Verifique o endereço IP do servidor. Recomenda-se usar o IP address
estático do Internet para o roteador de modo que o IP address não mude após menos
tempo DHCP expire de seu ISP. 
 
3. A fim verificar o IP address do Internet do roteador, use o computador que é conectado
localmente ao roteador e a http://192.168.1.1 aberto no web browser. À revelia, o nome de
usuário e senha para o dispositivo é admin, toda a caixa baixa. O IP address é mostrado na



aba do sumário do sistema. 
 

 
 
4. Verifique se o nome de usuário e senha que está usado pelo computador de cliente é
configurado na aba VPN do RV042. Você pode tentar remover o usuário de cliente VPN
atual e adicionar então um novo. Certifique-se recordar a senha. 
 

 
5. Certifique-se que o RV042 não é atrás de um outro roteador porque o software não
trabalha se o dispositivo é atrás de um outro Firewall NAT. Também, segunda verificação
para determinar se há algum software de firewall da terceira parte nos computadores. Se
são permitidos, tente desabilitá-los.
 
Permita o MTU no roteador
 
1. Determine o tamanho do MTU apropriado para o Web site. 
 



2. Alcance a página de instalação com suporte na internet do roteador 
 
3. Quando a página de instalação com suporte na internet se publica, clique o Firewall.
 

 
4. No campo MTU, selecione o manual. Incorpore o valor MTU de sua conexão com o
Internet ao campo dos bytes. 
 

 
Nota: Estes tamanhos do MTU recomendados trabalham na maioria das vezes para o DSL
e a conexão de cabo: 
 
A conexão de cabo MTU: 1500 
 
Conexão DSL de PPPoE: 1492
 
5. Ajustes da salvaguarda do clique
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