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Configurar uma rede móvel no RV132W e no
roteador do Virtual Private Network (VPN)
RV134W 

Objetivo
 

O VPN Router do Sem fio-n RV132W ADSL2+ e o VPN Router RV134W VDSL2 SEM FIO-
AC permitem que você compartilhe da conexão com o Internet de seus 4G, 3G, e modem
de faixa larga móvel a longo prazo do barramento serial universal (USB) da evolução (LTE)
aos dispositivos múltiplos conectando o modem à relação USB do roteador. Fazer isto
permite que você compartilhe da conexão com o Internet entre seus dispositivos.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar uma rede móvel no RV132W e no roteador
RV134W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV132W
RV134W
  

Versão de software
 

1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Configurar uma rede móvel
 
Configurar configurações de rede móveis globais
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha trabalhos em rede > WAN > rede
móvel. 
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Etapa 2. Conecte o modem USB ao porta usb do roteador.
 
Nota: Se o modem é apoiado, automaticamente está detectado e aparece na página móvel
da rede. 
 

 
Etapa 3. Clique um botão de rádio da área do modo da conexão. As opções são:
 

Auto (o USB é WAN alternativo) — esta opção deixa seu modem estabelecer
automaticamente uma conexão ao Internet. Quando esta opção é escolhida, ajuste um tempo
ocioso (nos minutos) na conexão por encomenda: Campo máximo do tempo ocioso. Isto
terminará a conexão com o Internet do modem USB quando o tempo ocioso é alcançado.
Esta opção é útil quando você não quer submeter acima cargas a sua assinatura de faixa
larga do Internet USB. Se você quer manter o active da conexão, escolha a manutenção de
atividade.
Manual (o USB é WAN preliminar) — esta opção usa sua conexão de Internet de banda larga
USB como o origem principal do Internet. Deixa-o conectar manualmente seu modem USB ao
Internet.
 

Nota: Neste exemplo, o modo de conexão é auto, manutenção de atividade. 
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Etapa 4. Verifique que a área do status de placa mostra que seu cartão móvel está
conectado.
 
Etapa 5. Sob a rede móvel Setuparea, escolha o modo configurar. As opções são:
 

Auto — Esta opção deixa o modem USB conectar automaticamente ao Internet. Isto é
selecionado tipicamente quando o fornecedor do modem USB não o forneceu as credenciais
do início de uma sessão para a conexão com o Internet. Continue pisar 10.
Manual — Esta opção deixa-o configurar manualmente os ajustes da conexão com o Internet.
Esta opção é selecionada tipicamente quando o fornecedor do modem USB o forneceu as
credenciais que acompanham o modem USB. Continue pisar 6.
 

Nota: Neste exemplo, o manual é escolhido. 
 

 
Etapa 6. (opcional) dá entrada com o nome do Access point no campo do nome do Access
point (APN). Este é o nome do Access point fornecido pelo provedor de serviços do modem
USB.
 
Nota: Neste exemplo, o nome do Access point é CiscoAccessPoint. 
 



 
Etapa 7. (opcional) incorpora o número a ser discado para a conexão com o Internet no
campo de número de discagem. Este é o telefone fornecido pelo provedor de serviços do
modem USB.
 
Nota: Neste exemplo, o número de discagem é 1234567890. 
 

 
Etapa 8. (opcional) incorpora o username ao campo de nome de usuário. Este é o
username fornecido pelo provedor de serviços do modem USB.
 
Nota: Neste exemplo, o nome de usuário é CiscoUser1. 
 



 
Etapa 9. (opcional) incorpora a senha fornecida pelo provedor de serviços do modem USB
ao campo de senha. 
 

 
Etapa 10. (opcional) incorpora o número de identificação pessoal do módulo da identificação
de subscritor (SIM) (PIN) ao campo PIN SIM. Este é o PIN fornecido pelo fornecedor do
modem USB. 
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Etapa 11. (opcional) dá entrada com o nome do server fornecido por seu provedor de
serviço da Internet no campo de nome do servidor.
 
Nota: Neste exemplo, o nome do servidor é CiscoServer. 
 

 
Etapa 12. (Opcional) escolha o tipo do autenticação do menu suspenso. Esta é a
autenticação usada por seu provedor de serviços. A opção padrão é auto. Se você não sabe
que opção a escolher, escolha o automóvel. As opções são:
 

Auto — Esta opção detecta automaticamente a autenticação usada pelo provedor de serviço
da Internet de seu modem USB.
PAP — Esta opção é sabida igualmente como o protocolo password authentication. Usa uma
senha para validar usuários antes que estejam permitidos alcançar os recursos do server.
RACHADURA — Esta opção é sabida igualmente como o protocolo challenge-handshake
authentication. Autentica um usuário a uma entidade de autenticação, que possa ser seu ISP.
 



Nota: Neste exemplo, o automóvel é escolhido. 
 

 
Etapa 13. (Opcional) escolha o tipo de serviço do menu suspenso. Isto é fornecido
tipicamente pelo provedor de serviço da Internet.
 
Nota: Neste exemplo, HSDPA/3G/UMTS Preferred é escolhido. 
 

 
Etapa 14. Click Save. 
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado uma rede móvel em seu roteador.
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