
Configuração de rede móvel em RV215W 
Objetivo
 

A página móvel da rede é usada para configurar uma conexão com o Internet com o uso de
um modem móvel da Banda larga 3G USB.
 
Este artigo explica como configurar uma rede móvel no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• v1.0.0.16
  

Configuração de rede móvel
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > WAN >
rede móvel. A página móvel da rede abre:
 



 
Etapa 2. Na área das configurações globais, clique o botão de rádio que corresponde ao
desejado conecta o método no campo de modo da conexão.
 

• Auto — O modem 3g estabelece uma conexão automaticamente.
 
• Manual — O usuário conecta e desliga a conexão 3g manualmente.
 

Etapa 3. Se o modo da conexão é auto clique o botão de rádio que corresponde à conexão
automática desejada.



• Conecte por encomenda — A conexão com o Internet é somente ativa quando há um
presente do tráfego. Incorpore uma quantidade máxima de tempo onde a conexão pode
ser inativa antes que a conexão com o Internet esteja terminada no campo do tempo
ocioso máximo.
 
• Manutenção de atividade — A conexão com o Internet é sempre ativa enquanto o
modem 3g é conectado ao RV215W.
 

Nota: O estado do modem 3g é indicado no campo de status de placa.
  

Instalação de rede móvel
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio que corresponde ao método de configuração desejado no
campo de modo configurar.
 

• Auto — A rede móvel é configurada automaticamente em cima da conexão.
 
• Manual — A rede móvel deve ser configurada manualmente.
 

Nota: O campo de modo do cartão indica o modo de configuração que o cartão está dentro.
 
Etapa 2. Se o modo configurar é manual configurar os seguintes campos.
 

• Nome do Access point (APN) — Dê entrada com o nome do Access point da conexão
com o Internet. Este nome é fornecido pelo ISP.
 
• Número de discagem — Entre no número de discagem da conexão com o Internet
fornecida pelo ISP.
 
• Username — Incorpore o username que foi fornecido pelo ISP.
 
• Senha — Incorpore a senha que foi fornecida pelo ISP.
 
• Nome do servidor — Dê entrada com o nome do servidor da conexão com o Internet



fornecida pelo ISP.
 
• Autenticação — Da lista de drop-down da autenticação escolha o tipo de autenticação
que deve ser usada para a rede móvel. Isto é fornecido pelo ISP. A auto opção é
recomendada a menos que o ISP disser de outra maneira.
 
• Tipo de serviço — Da lista de drop-down do tipo de serviço escolha o sinal que de tipo de
serviço o ISP se usa. Esta informação pode ser instruída do ISP.
 

– HSDPA/3G/UMTS preferidos — Esta opção faz a busca RV215W para um sinal
HSDPA/3G/UMTS no início. Se esse sinal não é encontrado, o RV215W procurará por
um sinal GPRS. Esta é a opção recomendada.
 
– HSDPA/3G/UMTS somente — Esta opção é escolhida se o ISP fornece somente sinais
de serviço HSDPA/3G/UMTS. Esta opção aumenta o tempo de instalação de conexão.
 
– GPRS — Esta opção é escolhida se o ISP fornece somente sinais de serviço GPRS.
Esta opção aumenta o tempo de instalação de conexão.
 

Etapa 3. Incorpore o PIN SIM do modem 3g ao campo PIN SIM. UM PIN SIM é uma senha
que permita uma informação do acesso de usuário no cartão SIM. Isto é desde que pelo ISP
ou configurado pelo usuário com o ISP.
  

Ajustes do tampão da largura de banda
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio permitido no tampão da largura de banda que segue o
campo para permitir um tampão da largura de banda. O seguimento do tampão da largura
de banda permite a configuração de restrições de largura de banda mensais.
 
Etapa 2. Da lista de drop-down mensal da data da renovação escolha a data em que as
reinicializações do contador da largura de banda.
 
Etapa 3. Inscreva o tampão mensal da largura de banda no campo mensal do tampão da
largura de banda. Este valor é a quantidade máxima de dados que pode ser usada sobre a
data configurada.
 
Etapa 4. Incorpore uma porcentagem à porcentagem do campo do mês. Esta opção é
usada ao lado da primeira opção de configuração do email. O porcentagem configurada do
tampão da largura de banda é alcançado uma vez, um email é enviado ao administrador
RV215W.
  

Ajustes do email
 

Os ajustes do email são recursos opcionais que envia notificações ao administrador
RV215W sobre a rede móvel. Para que estas opções trabalhem o email do administrador



RV215W devem ser configuradas na página dos ajustes do email.
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de primeira verificação na área dos ajustes do email para enviar
um email ao administrador RV215W se o uso 3G/4G alcançou a porcentagem do tampão
mensal da largura de banda. Esta porcentagem é definida na porcentagem do campo do
mês.
 
Etapa 2. Verifique a segunda caixa de verificação na área dos ajustes do email para enviar
um email ao administrador RV215W quando um Failover ou uma recuperação ocorrem. Um
Failover ocorre sempre que a conexão com o Internet MACILENTO sai e a conexão com o
Internet 3g toma sobre. Uma recuperação ocorre sempre que a conexão com o Internet
MACILENTO recomeça a Conectividade que segue um Failover.
 
Etapa 3. Verifique a terceira caixa de verificação na área dos ajustes do email para enviar
periodicamente um email ao administrador RV215W se uma conexão 3G/4G é estabelecida.
 
Etapa 4. Se a terceira caixa de verificação é verificada incorpore o intervalo de tempo em
que a conexão estabeleceu o email é enviada.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
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