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Apoio do dongle para o Roteadores Multifunction
RV130 e RV130W VPN 
Objetivo
 
O VPN Router de Cisco RV130 e do Sem fio-n RV130W VPN Router Multifunction fornecem
simples, disponível, Conectividade da altamente segura, classe de negócio ao Internet dos
escritórios de casa pequenos, e posições remotas. São equipados com uma porta do barramento
serial universal (USB) para permitir a Conectividade do Wide Area Network (WAN) 3G e 4G que é
perfeita para regiões remotas ou a Conectividade provisória.
 
Este artigo alista os dongles de USB 3G e 4G apoiados pelo RV130 e pelo RV130W, assim como
os passos de Troubleshooting para seguir caso que um dongle 3G ou 4G particular não está
trabalhando.
  
Dispositivos aplicáveis
 

RV130
RV130W
  

Versão de software
 

1.0.3.28
  

Dongles de USB 3G e 4G apoiados
 
Para ver uma lista atual de dongles apoiados para todos os Series Router rv, clique aqui.
 
Nota: Quando tentar acomodar o apoio para a maioria dos dongles 3G e 4G atuais anunciou
pelos provedores de serviços em partes diferentes do mundo, não pode ser possível apoiar cada
dongle de USB 3G e 4G. Se a lista não contém nenhum dongle apoiado para sua localização
geográfica, contacte o equipe de suporte de Cisco.
  
Troubleshooting da Conectividade do dongle de USB 3G e 4G
 
Caso que um dongle de USB 3G ou 4G particular não está trabalhando com Cisco RV130 ou o
roteador RV130W, siga as etapas abaixo para pesquisar defeitos a Conectividade. Contacte o
equipe de suporte de Cisco se você precisa a assistência adicional.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/routers/small-business-rv-series-routers/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html
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Recolha a informação seguinte antes de contactar Cisco para o apoio:
 

Número de série RV130 ou RV130W
modelo do dongle de USB 3G ou 4G
fabricante do dongle de USB 3G ou 4G
firmware ou versão do driver do dongle de USB 3G ou 4G
Tecnologia apoiada (3G/4G)
Provedor de serviços
País
Modo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Protocolo de configuração
dinâmica host (DHCP) ou Point-to-Point Protocol (PPP)
Credenciais do protocolo do serviço de Internet (ISP) — Seletor #, nome do Access point
(APN), username, e senha para alcançar o serviço 3G ou 4G.
  

Perguntas mais freqüentes
 
1. Eu tenho um dongle de USB 3G/4G existente que não seja reconhecido pelo roteador. O que
devo fazer?
 
Verifique a matriz de suporte do dongle de USB 3G/4G para ver se há o roteador RV130 e
RV130W para ver se seu dongle de USB está na lista apoiada. Se não, encontre um dongle de
USB alternativo da lista que é apoiada por seu ISP.
 
2. Meu roteador reconheceu o dongle de USB 3G/4G, contudo eu não obtenho um endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. O que devo fazer?
 
Certifique-se de que todas as credenciais ISP-relacionadas (seletor #, APN, username, e senha)
estão incorporadas corretamente no roteador. Também, a verificação com seu ISP para
assegurar-se de que o dongle de USB que 3G ou 4G você se está usando é apoiada e é
fornecida.
 
3. Meu dongle de USB 3G/4G não está na lista apoiada. O que devo fazer?
 



Se há um dongle de USB 3G/4G alternativo na lista que está apoiada por seu ISP, você pode
usar esse dongle de USB. Se não, email dongle_support@cisco.com. O recurso permitindo, Cisco
tentará apoiar o dongle 3G ou 4G nas versões de firmware futuras.
 
4. Eu tenho um dongle de USB 3G/4G que esteja na lista apoiada. Posso eu usá-lo com algum
provedor de serviços?
 
Quando o roteador puder reconhecer o dongle de USB 3G ou 4G, a conectividade de Internet
através do dongle de USB depende em cima do apoio ISP para o dongle de USB 3G ou 4G. Você
pode precisar de verificar com seu ISP para assegurar-se de que seu dongle de USB 3G ou 4G
esteja apoiado antes do usar com o roteador RV130 ou RV130W.
 
5. Eu tenho um dongle de USB 3G/4G que esteja na lista apoiada, mas não sou reconhecido pelo
roteador. O que devo fazer?
 
Os dongles de USB 3G ou 4G são apoiados tipicamente por versões do driver específicas no
dongle de USB. Se a versão do driver do dongle é diferente do que está apoiado pelo roteador, o
dongle 3G ou 4G pode ou não pode trabalhar com o roteador RV130 ou RV130W. Relate a
edição ao equipe de suporte de Cisco.
 
 
 

mailto:dongle_support@cisco.com
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