
Configurando assistentes de instalação inicial
em Series Router RV160X e RV260X 
Objetivo

O objetivo deste documento é rever o assistente de configuração disponível para os Series
Router RV160X/RV260X. Um assistente permite usuários de visitar rapidamente os marcos
principais de levantar-se e de ser executado com estes dispositivos.

Dispositivos aplicáveis

RV160●

RV160W●

RV260●

RV260W●

Versão de software

1.0.1.3●

Que é novo nestes assistentes se eu tenho usado previamente
assistentes em Series Router RV34X?

Grande pergunta. Se você é familiar com as plataformas de hardware precedentes então
você será familiar com o o que está na loja para você aqui.

Que é diferente entre as variações wireless e do NON-Sem fio?

Note por favor lá são diferenças nos assistentes segundo o hardware que você comprou. O
indicador de “W” no fim do ID de produto indica a presença de rádios wireless. EX
RV260W. 

Assistente de instalação inicial

Nota importante: O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da rede de área
local (LAN) do padrão do roteador é 192.168.1.1. Para conectá-lo pode precisar de alterar
as configurações de rede do dispositivo que você pretende alcançar o roteador de. Clique o
seguinte link a ser tomado Como à para usuários de Windows 10.

Por favor igualmente note que se você tem equipamento existente que ocupa o endereço IP
192.168.1.1, você precisará de resolver este conflito para que a rede se opere. Mais neste
na extremidade deste artigo, ou clicam aqui para ser tomadas lá diretamente.

Etapa 1. Assistente de instalação inicial do clique da página começada de obtenção.

https://support.microsoft.com/en-us/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings
https://support.microsoft.com/en-us/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings


Etapa 2. Reveja a informação e assegure-se de que seu dispositivo esteja conectado a um
dispositivo conectado de Internet tal como um modem. Em seguida, clique em Avançar.

Etapa 3. Esta etapa cobre etapas básicas para certificar-se seu roteador está conectado,
quando você está certo que seu dispositivo está conectado, clique em seguida.



Etapa 4. As visualizações óticas de tela seguinte suas opções para atribuir endereços IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT a seu roteador. Segundo a complexidade de sua
própria rede, você pode escolher um sobre o outro. Quando decidido, clique sua opção
apropriada e clique-a então em seguida.

Atribuição de
endereço IP: Descrição

Endereço IP
dinâmico, ou
DHCP
(recomendado)

O mais simples de todas as opções, escolhem este deixar
automaticamente seu roteador controlar a atribuição e a
manutenção do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT.

Endereço IP
estático *

A solução a mais feita sob encomenda, endereços IP
estáticos é criada quando a precisão é exigida. 



PPPoE
O protocolo Point-to-Point sobre Ethernet, primeiramente
para usuários DSL, este método cria uma conexão entre
dois pontos remotos.

PPTP (comum
em Europa)

O protocolo ponto-a-ponto é um método mais velho usado
para o tráfego VPN.

L2TP (comum
em Europa)

Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol igualmente um
método mais velho usado para o tráfego VPN.

*If você seleciona um endereço IP estático e você tem equipamento existente do
roteamento, você precisará de atribuir um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT em uma sub-rede diferente do que o equipamento existente.

Nota: a tabela acima é significada fornecer uma compreensão de nível elevado, porque uns
detalhes mais adicionais clicam sobre a aprendizagem mais sobre o hiperlink diferente dos
tipos de conexão para o fundo desta tela.

Etapa 5. Você será alertado em seguida ajustar suas configurações de tempo do roteador.
Isto é importante porque permite a precisão ao rever logs ou pesquisa de defeitos de
eventos. Selecione sua zona de hora (fuso horário) e clique-a então em seguida.



Etapa 6. Em seguida, você selecionará que MAC address a atribuir aos dispositivos. A
maioria de usuários usarão o endereço padrão, clique ao lado de continuam.

Passo 7. A seguinte página é um sumário das opções selecionadas. Revisão e clique em
seguida se satisfeito.

Etapa 8. Para a próxima etapa, você selecionará uma senha para usar-se ao registrar no
roteador. O padrão para senhas é conter pelo menos 8 caráteres maiúsculas e minúsculas e
que incluem números. Incorpore a senha que se conforma com as exigências da força e
clique-a então em seguida.



Nota: Não se recomenda que você seleciona a aplicação da força da senha do
desabilitação. Esta opção deixá-lo-ia selecionar uma senha tão simples quanto 123, que
seriam tão fáceis quanto 1-2-3 para que os atores maliciosos se rachem.

Se seu dispositivo não é capaz wireless, você estará mostrado uma tela sumária que
destaque os ajustes que você selecionou. Após ter revisto esta tela, você clicaria o botão
Save Button.

As próximas etapas são wireless somente

Etapa 9. Se você tem um 160/260 wireless, você igualmente precisará de criar a chave de
segurança para aceder ao Wireless Local Area Network WLAN. Selecione o WPA2 pessoal
– O AES e incorpora então a sua senha.

Etapa 10. Reveja a informação na página de sumário do assistente e uma ou outra
salvaguarda do clique para aceitar então para trás nosso clique se você precisa de mudar
um ajuste.



Se você precisa de editar mais tarde o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT

Após ter terminado o assistente de instalação inicial você pode ajustar um endereço IP
estático no roteador editando as configurações de vlan. Salte tornando a colocar em
funcionamento o assistente de instalação inicial, para executar esta mudança seguem as
etapas abaixo.

Etapa1. No clique da mão esquerda da barra de menus o botão LAN e clica então
configurações de vlan.



Etapa 2. Selecione então o VLAN que contém seu dispositivo de roteamento, a seguir
clicam o botão Edit.

Etapa 3. Incorpore seu endereço IP estático desejado e o clique aplica-se no canto superior-
direito da mão.

Etapa 4. (opcional) se seu roteador não é o servidor DHCP/dispositivo que atribui endereços
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, você pode usar os recursos de Frame Relay
DHCP para dirigir requisições DHCP a um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco



ICM NT específico. O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é provável ser
o roteador conectado ao WAN/Internet.

Conclusão

Grande trabalho, você setup agora em seu dispositivo de roteamento novo. Nós
incentivamo-lo continuar a aprender sobre os métodos de operar sua rede. Com pouco
esforço você pode começar a executar algumas características muito frescas que ajudarão
seu destaque da organização. Alguns assuntos que adicionais você pode querer ler
atentamente incluem;

Troubleshooting no Roteadores RV160 e RV260●

Configurando o roteamento estático no RV160 e no RV260●

Configurar regras do acesso em RV160 e em Roteadores do RV260 Series●

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_NAT_and_Static_NAT_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/configure-access-rules-rv160-rv260.html
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