
WiFi protegeu a instalação (WPS) no VPN
Router CVR100W 

Objetivo
 

WiFi protegeu a instalação (WPS) é um rápido e uma maneira fácil estabelecer uma
conexão entre dispositivos WPS-permitidos e uma rede Wireless. Os dispositivos Wireless
podem facilmente conectar à rede firmemente com o WPS. WPS é útil porque reduz a
quantidade de tempo que um administrador gasta para setup e configurar a Segurança em
redes de área local wireless.
 
Este artigo explica como configurar ajustes WPS no VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• VPN Router CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Ajustes WPS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > o WPS. A página 
WPS abre:
 



 
Etapa 2. O clique edita para mudar o Service Set Identifier (SSID) que os ajustes WPS
estão aplicados a. O SSID identifica uma rede Wireless. O SSID padrão é SSID1.
 
Nota: Se o botão Edit é escurecido, refira o artigo, configuração de ajustes da tecnologia
Wireless básica no VPN Router CVR100W para permitir o rádio.
 
Etapa 3. Escolha um método WPS. Há três opções disponíveis.
 

• Método 1 WPS — Esta opção é usada se seu dispositivo do cliente tem um botão WPS
 
• Método 2 WPS — Esta opção é usada se seu dispositivo do cliente tem um número Pin
WPS.
 
• Método 3 WPS — Esta opção é usada se o número Pin do VPN Router CVR100W é
pedido pelo dispositivo do cliente.
  

Método 1 WPS
 

Etapa 1. Pressione o botão protegido Wi-fi da instalação que é ficado fisicamente no
dispositivo remoto.
 



 
Etapa 2. Clique o botão WPS nesta página, ou pressione o botão WPS no painel superior do
VPN Router CVR100W.
 
Nota: Refira a configuração do artigo de ajustes da tecnologia Wireless básica no VPN
Router CVR100W para configurar ajustes da tecnologia Wireless básica no dispositivo
remoto e para associar o SSID com o botão WPS.
 
Refira o dispositivo do cliente ou a documentação do dispositivo do cliente para umas
instruções mais adicionais no Sem fio protegido estabelecido.
  

Método 2 WPS
 



 
Etapa1. No campo de número Pin WPS, entre no número Pin do dispositivo. O PIN pode ser
obtido do perfil do Wi-fi no dispositivo do cliente.
 
Etapa 2. Registro do clique.
 
Refira seu dispositivo do cliente ou a documentação do dispositivo do cliente para umas
instruções mais adicionais no Sem fio protegido estabelecido.
  

Método 3 WPS
 



 
Etapa1. No dispositivo do cliente, inscreva o número Pin alistado no campo PIN do
dispositivo.
 
Nota: O PIN é alistado igualmente na etiqueta na parte inferior do VPN Router CVR100W.
 
Etapa 2. (opcional) para obter um pino novo do dispositivo, clique gerencie.
 
Refira o dispositivo do cliente ou a documentação do dispositivo do cliente para umas
instruções mais adicionais no Sem fio protegido estabelecido.
 
Etapa 3. Da lista de drop-down da vida PIN, escolha a quantidade de tempo que decorre
antes que um PIN novo esteja gerado.
  

Estado protegido Wi-fi da instalação
 

 
O estado protegido Wi-fi da instalação é indicado na parte inferior da página.
 

• Estado protegido Wi-fi da instalação — Isto indica se o estado protegido Wi-fi da
instalação foi configurado.
 
• Nome de rede (SSID) — Isto indica o nome do SSID.
 
• Segurança — Isto indica o tipo da Segurança para a rede Wireless.
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