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Obrigado por adquirir um produto com a qualidade Greatek. Este equipamento foi projetado
especialmente para atender com excelência e qualidade os sistemas de segurança eletrônica.
Por possuir um alto padrão tecnológico proporciona melhor desempenho para os recursos
de monitoramento local e remoto, garantindo conforto e estabilidade para o usuário.
Cuidados e Segurança
Segurança Elétrica: realize sempre as instalações conforme os códigos de segurança elétrica
do Brasil. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incêndios ou choques
elétricos causados pela manipulação ou instalação inadequada. Não sobrecarregue as tomadas e cabos
de extensão, pois há risco de incêndio ou choque elétrico. A unidade deve estar ligada a um sistema de
aterramento conforme a NBR 7089 a NBR 5410.
Segurança no Transporte: evite vibração brusca ou respingos de água durante o transporte,
armazenamento e instalação. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de mover a unidade, que deve
ser deslocada com cuidado. O uso excessivo de força ou impactos podem resultar em estragos.
Instalação: mantenha a unidade voltada para cima. Manipule-a com cuidado. Não energize
o Gravador Híbrido antes de completar a instalação. Não coloque objetos sobre o WR-3000LS. Não
bloqueie as aberturas de ventilação.
Reparos: todos os trabalhos de análise e reparos devem ser realizados por profissionais
qualificados. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modificações ou
reparos não autorizados.
Ambiente: O WR-3000LS deve ser instalado em um ambiente frio e seco, afastado de
qualquer fonte de calor, como radiadores, aquecedores e fornos. Evite a incidência da luz solar direta e o
contato com substâncias inflamáveis e explosivas. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por equipamentos instalados em ambientes com forte incidência de maresia, como prédios e
quiosques próximos ao mar, e que não possuam uma proteção adequada para o WR-3000LS, podendo
gerar problemas de oxidação.
Limpeza: limpe seu aparelho apenas com um pano seco. Desligue a unidade da tomada
antes de limpar. Não use detergentes líquidos ou em aerossol.
Atualizações: a Greatek disponibiliza constantemente atualizações de software e ferramentas em seu site.

ATENÇÃO
Mantenha sempre o WR-3000LS desligado no momento da conexão dos cabos e conectores no
painel traseiro, caso contrário, poderá ocasionar a queima doequipamento e
consequentemente a perda da garantia.
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Chipset:
Memória Flash:
Memória SDRAM:
Portas:
Alimentação:
Antena:
Condições Ambientais:

Padrão Wireless:
Frequência:
Taxa de Dados:

Segurança:
Potência:
Canais:
Modulação:
Sensibilidade:

RTL8196E
4M
32M
2 x LAN 10/100Mbps
1 x WAN 10/100Mbps
9V DC / 0,5A (Bivolt automático)
2 x Externa, fixa, de 5dBi
Temperatura de Operação: 0 ~ 40°C
Temperatura de Armazenamento: -40~70°C
Umidade de Operação: 10% ~ 90%
Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90%
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
2.4 ~ 2.4835GHz
802.11n: Até 300Mbps (dinâmico)
802.11g: Até 54Mbps (dinâmico)
802.11b: Até 11Mbps (dinâmico)
64/128 bits WEP, WPA/WPA2 (AES/TKIP)
20dBm (Max.) / 100mW
1 até 11
DBPSK, DQPSK, CCK e OFDM (BPSK, QPSK,
16-QAM/ 64-QAM)
270M: -61 dBm@10%PER
135M: -65 dBm@10% PER
54M: -68 dBm@10% PER
11M: -85 dBm@8% PER
6M: -88 dBm@10% PER
1M: -90 dBm@8% PER
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Após desembalar cuidadosamente, verifique o conteúdo listado abaixo:
• Roteador WR-3000LS.
• Fonte de alimentação.
• Cabo de rede UTP.
• Guia rápido de instalação.
Se algum dos conteúdos listados acima estiver danificado ou faltando, por favor, procure o
revendedor do qual adquiriu o produto.
LAYOUT

Reset
WPS
LAN
WAN
Wireless
CPU
• Reset: Para restaurar as configurações padrões de fábrica,
pressione por 10 segundos.
• WPS: Pressione para acionar o WPS.
• LAN: Indica que há um cabo UTP conectado em uma de suas portas LAN.
• WAN: Indica que há um cabo UTP conectado em sua porta WAN.
• Wireless: Indica que o roteador esta operando com 2,4GHz.
• CPU: Deve permanecer piscando, indicando que o Roteador está funcionando
normalmente.

• Porta WAN: conector RJ45 para entrada de
internet (modem).
• Portas LAN 1 e 2: conectores RJ45 para
intranet (rede local).
• Alimentação: conector da fonte de alimentação
do roteador.
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2.

INSTALAÇÃO
REQUISITOS AMBIENTAIS

• Não deixe o roteador diretamente exposto à luz solar ou perto de fontes de calor, forno
micro-ondas ou ar condicionado.
• Não coloque o roteador em locais fechados ou apertados. Mantenha-o com pelo menos
cinco centímetros de espaço livre em cada lado.
• Instale o rotador em locais ventilados. Se for instalar em um armário ou rack, verifique
primeiro se há ventilação.
LIGANDO O ROTEADOR
Antes de instalar o roteador WR-3000LS, certifique-se de que sua conexão de internet está
funcionando corretamente. Se houver algum problema, contate seu provedor e, somente
após isso, instale o roteador.
Para rotear via Wi-Fi à internet fornecida pelo modem de seu provedor, siga os passos
abaixo:
• Conecte a porta LAN do modem ADSL à porta WAN do roteador usando um cabo de rede
UTP.
• Conecte seu computador em qualquer uma das portas LAN do roteador, utilizando um
cabo de rede UTP.
• Conecte a fonte de alimentação no roteador e em uma tomada próxima ao equipamento.

Alimentação

@

Computador

Internet
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ACESSANDO A INTERFACE
Para acessar a interface do roteador WR-3000LS, abra um navegador de sua preferência e
digite, na barra de endereços, o IP padrão do equipamento (192.168.1.1).

Ao conectar-se ao roteador, será solicitado o usuário e senha para acesso da interface. Por
padrão as definições de usuário e senha são: usuário: admin / senha: admin
Após preencher usuário e senha, pressione em LOGIN para acessar a interface.

CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS (MODO ROTEADOR)
No primeiro acesso à interface, o roteador apresenta um menu de configurações rápidas.
Nele é possível configurar o roteador em modo AP (Access Point ou Ponto de Acesso),
inserir configurações básicas da rede wireless e realizar a configuração rápida do IPTV.
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Para outras opções ou para ter acesso a outros modos de operação, pressione em
configurações avançadas.

Preencha os campos conforme passos abaixo:
Configuração de Internet
Selecione o modo como o roteador receberá um endereço de IP do modem de internet.
• Cliente DHCP: O roteador receberá um endereço de IP automaticamente.
• IP Estático: Será necessário preencher os campos de IP, máscara, gateway e DNS
manualmente, de acordo com as informações fornecidas pelo provedor de internet.
• PPPoE: Será necessário inserir o usuário e a senha do discador do provedor. Esta opção é
usada apenas em redes que dependem de autenticação para acesso à internet.
Configuração Wireless
• SSID: Escolha um nome de sua preferência para identificação da rede wireless.
• Chave Pré-Compartilhada: Recomendamos que insira uma senha de segurança, para
evitar o acesso indesejado à sua rede.
Configurações de IPTV
Em caso de utilização, insira os dados para configuração de utilização do roteador para
aplicações de IPTV.
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3.

MODOS DE OPERAÇÃO

O roteador WR-3000LS possui quatro modos de operação: Cliente, Repetidor, Roteador e
Bridge + AP.

MODO CLIENTE
Neste modo o acesso à internet é recebido pela interface de rede sem fio (WLAN) que
passa a fazer o papel de WAN e pode ser compartilhada tanto pelas portas LAN quanto via
rede wireless. A conexão com o provedor de internet poderá ser por meio de IP estático,
cliente DHCP ou PPPoE.
• Acesse a interface de Configurações Avançadas do seu roteador (em caso de dúvidas,
consulte a Seção 2 do manual).
• Selecione a aba Modo de Operação e em seguida Cliente.
• Clique em Próximo para seguir com as configurações.
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Insira as configurações de WAN para o correto funcionamento do equipamento. Selecione
primeiramente o modo pelo qual o roteador receberá as informações de IP do provedor. As
opções são as mesmas apresentadas na configuração expressa (DHCP, IP Estático e PPPoE).
Recomenda-se que as demais configurações sejam mantidas conforme padrão de
fábrica. Altere estes parâmetros apenas em caso de aplicações específicas.
• Ativar UPnP: Utilize este função para ativar a função Universal Plug and Play, fazendo
com que o roteador não precise verificar quais portas precisam ser abertas.
• Ativar IGMP Proxy: Protocolo de comunicação que é usado principalmente para
gerenciar a associação de grupos multicast. A aplicação de multicast será executada através
da porta WAN.
• Ativar acesso Ping em WAN: Permite ao usuário usar o comando Ping para acessar a
WAN.
• Permitir Acesso ao Servidor Web na WAN: Permite ao usuário acessar o servidor web
em WAN.
• Habilitar passagem Ipsec através de conexão VPN: Permite que pacotes IPsec passem
através de um roteador NAT.
• Habilitar passagem PPTP através de conexão VPN: Permite que pacotes PPTP passem
através de um roteador NAT.
• Habilitar passagem L2TP através de conexão VPN: Permite que pacotes L2TP passem
através de um roteador NAT.
• Ativar IGMP Snooping: Ative para um encaminhamento inteligente de pacotes multicast
em domínio de broadcast Nível 2. Uma lista de distribuição de workstations é formada para
determinar qual end-stations receberão pacotes com um endereço
específico de multicast.
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Após finalizar as configurações de WAN, clique em Próximo para prosseguir.

• Clique sobre Pesquisa do Local (Site Survey) e selecione a rede da qual irá receber o
sinal de internet.
• Insira a senha da rede no campo Chave Pré-Compartilhada e clique em Próximo.
Em seguida estão disponíveis as configurações de segurança da sua rede wireless.

• SSID: Defina um nome para identificação da sua rede wireless.
• Transmissão SSID: Ativa/Desativa a transmissão de internet via wireless. Se desativado,
os dispositivos poderão se conectar ao roteador apenas via cabo de rede UTP.
• Criptografia: Escolha entre uma das criptografias disponíveis para aplicar à senha de
acesso do seu roteador. É recomendada a utilização de uma senha de segurança para evitar
acessos indesejados à sua rede.
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• Limite de clientes pra Ponto de Acesso (3-64): Determine o número máximo de
dispositivos que poderão se conectar ao roteador.
• Chave Pré-Compartilhada: Defina uma senha de segurança para acesso à sua rede.
Após finalizar as configurações de segurança, clique em Concluir para salvar
as informações e reiniciar o roteador. Após o processo de reinicialização do equipamento,
o acesso à internet poderá ser realizado normalmente.

MODO REPETIDOR
Este modo deve ser utilizado para aumentar o alcance do sinal de uma rede wireless já
existente. O acesso do dispositivo à internet poderá ser feito via cabo ou rede wireless.
Antes de configurar o roteador para operar no modo repetidor será necessário verificar o
endereço de IP do emissor do sinal Wi-Fi. Para realizar este procedimento, utilizando um
computador com sistema operacional Windows, siga as instruções abaixo:
• Conecte-se normalmente à rede que deseja repetir.
• Na tela principal do sistema, abra o Menu Iniciar e busque por CMD para abrir o prompt
de comando. Se preferir, utilize o atalho no teclado. Pressione a tecla “Windows” junto com
a letra “R”, e digite CMD.
• Digite o comando ipconfig na tela do prompt de comando e pressione a tecla Enter.
• Procure pelo valor do gateway padrão e anote-o.
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Será necessário alterar o endereço de IP do roteador, para isso, siga as instruções abaixo:
• Na tela inicial do seu roteador (em caso de dúvidas, consulta a Seção 2 do manual), clique
sobre a opção Configurações Avançadas para ter acesso à interface completa
de configuração;
• Clique sobre a opção Configurações TCP/IP no menu lateral esquerdo.
• Clique sobre a opção Interface LAN.
• No campo Endereço de IP, insira um endereço válido para a rede que deseja repetir.
• Clique em Salvar Alterações para aplicar a configuração e reinicie o roteador.
Confira na imagem a seguir:
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Em caso de dúvidas, observe o exemplo a seguir.
Considere que o endereço de Gateway Padrão anotado anteriormente seja 192.168.0.1. Para
determinar um endereço de IP válido para esta rede, copie as três primeiras sequências de
dígitos (192.168.0) e escolha um valor entre 1 e 254 para completar o endereço de IP.
Recomenda-se utilizar um valor alto para não atingir a faixa de DHCP do roteador
(ex: 192.168.0.200). Lembre-se que este endereço não pode ser igual ao gateway.
Estes valores são apenas exemplos. Cada rede pode utilizar um endereço de IP diferente.

• Acesse novamente a interface de Configurações Avançadas
do roteador. Lembre-se de utilizar o novo endereço de IP, atribuído anteriormente.
• Clique sobre a opção Modo de Operação e selecione Repetidor.

• Clique sobre Pesquisa Local (Site Survey) para realizar a busca de todas as redes
wireless disponíveis.
• Selecione a rede que deseja repetir.
• No campo Chave Pré-Compartilhada, digite a senha da rede que deseja repetir.
• Clique em Concluir para finalizar o processo e reiniciar o equipamento.
Após a reinicialização do roteador, o acesso à internet poderá ser realizado normalmente.
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MODO ROTEADOR
Neste modo o WR-3000LS receberá o sinal de internet do modem do seu provedor via cabo
UTP conectado à porta WAN e transmitirá via cabo UTP nas portas LAN ou via wireless.
Neste modo de operação a função NAT está habilitada.
• Acesse a interface de Configurações Avançadas do seu roteador (em caso de dúvidas,
consulte a Seção 2 do manual);
• Selecione a aba Modo de Operação e em seguida Roteador.
• Clique em Próximo para seguir com as configurações.

Insira as configurações de WAN para o correto funcionamento do equipamento. Selecione
primeiramente o modo pelo qual o roteador receberá as informações de IP do provedor. As
opções são as mesmas apresentadas na configuração expressa (DHCP, IP Estático e
PPPoE).
Recomenda-se que as demais configurações sejam mantidas conforme padrão de
fábrica. Altere estes parâmetros apenas em caso de aplicações específicas.
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• Ativar UPnP: Utilize este função para ativar a função Universal Plug and Play, fazendo
com que o roteador não precise verificar quais portas precisam ser abertas.
• Ativar IGMP Proxy: Protocolo de comunicação que é usado principalmente para
gerenciar a associação de grupos multicast. A aplicação de multicast será executada através
da porta WAN.
• Ativar acesso Ping em WAN: Permite ao usuário usar o comando Ping para acessar a
WAN.
• Permitir Acesso ao Servidor Web na WAN: Permite ao usuário acessar o servidor Web
em WAN.
• Habilitar passagem Ipsec através de conexão VPN: Permite que pacotes IPsec passem
através de um roteador NAT.
• Habilitar passagem PPTP através de conexão VPN: Permite que pacotes PPTP passem
através de um roteador NAT.
• Habilitar passagem L2TP através de conexão VPN: Permite que pacotes L2TP passem
através de um roteador NAT.
• Ativar IGMP Snooping: Ative para um encaminhamento inteligente de pacotes multicast
em domínio de broadcast nível 2. Uma lista de distribuição de workstations é formada para
determinar quais end-stations receberão pacotes com um endereço específico de multicast.
Após finalizar as configurações de WAN, clique em Próximo para prosseguir.
Em seguida estão disponíveis as configurações de segurança da sua rede wireless.
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• SSID: Defina um nome para identificação da sua rede wireless.
• Transmissão SSID: Ativa/Desativa a transmissão de internet via wireless. Se desativado,
os dispositivos poderão se conectar ao roteador apenas via cabo de rede UTP.
• Criptografia: Escolha entre uma das criptografias disponíveis para aplicar à senha de
acesso do seu roteador. É recomendada a utilização de uma senha de segurança para evitar
acessos indesejados à sua rede.
• Limite de clientes pra Ponto de Acesso (3-64): Determine o número máximo de
dispositivos que poderão se conectar ao roteador.
• Chave Pré-Compartilhada: Defina uma senha de segurança para acesso à sua rede.
Após finalizar as configurações de segurança, clique em Concluir para salvar as
informações e reiniciar o roteador. Após o processo de reinicialização do equipamento, o
acesso à internet poderá ser realizado normalmente.
MODO BRIDGE + AP
Neste modo de operação você pode conectar uma rede primária a uma rede secundária,
utilizando de cabo UTP, fazendo com que o roteador transmita o sinal de internet via
Wireless e repassando a mesma família de IP para o restante da rede. Neste modo a função
NAT está desabilitada.
Antes de configurar o roteador para operar no modo Bridge + AP será necessário verificar o
endereço de IP do emissor do sinal Wi-Fi. Para realizar este procedimento, utilizando um
computador com sistema operacional Windows, siga as instruções abaixo:
• Conecte-se normalmente à rede primária.
• Na tela principal do sistema, abra o Menu Iniciar e busque por CMD para abrir o prompt
de comando. Se preferir, utilize o atalho no teclado. Pressione a tecla Windows junto com a
letra “R”, e digite CMD.
• Digite o comando ipconfig na tela do prompt de comando e pressione a tecla Enter.
• Procure pelo valor do gateway padrão e anote-o.
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Será necessário alterar o endereço de IP do roteador, para isso, siga as instruções abaixo:
• Na tela inicial do seu roteador (em caso de dúvidas, consulta a Seção 2 do manual), clique
sobre a opção Configurações Avançadas para ter acesso à interface completa de
configuração.
• Clique sobre a opção Configurações TCP/IP no menu lateral esquerdo.
• Clique sobre a opção Interface LAN.
• No campo Endereço de IP, insira um endereço válido para a rede que deseja repetir.
• Clique em Salvar Alterações para aplicar a configuração e reinicie o roteador.

Em caso de dúvidas, observe o exemplo a seguir.
Considere que o endereço de Gateway Padrão anotado anteriormente seja 192.168.0.1. Para
determinar um endereço de IP válido para esta rede, copie as três primeiras sequências de dígitos
(192.168.0) e escolha um valor entre 1 e 254 para completar o endereço de IP. Recomenda-se
utilizar um valor alto para não atingir a faixa de DHCP do roteador (ex: 192.168.0.200). Lembre-se
que este endereço não pode ser igual ao gateway.
Estes valores são apenas exemplos. Cada rede pode utilizar um endereço de IP diferente

• Acesse novamente a interface de configuração do roteador. Lembre-se de utilizar o novo
endereço de IP, atribuído anteriormente.
• Clique sobre a opção Modo de Operação e selecione Bridge + AP.
Em seguida estarão disponíveis as configurações de segurança da rede secundária.
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.• Transmissão SSID: Ativa/Desativa a transmissão de internet via wireless. Se desativado,
os dispositivos poderão se conectar ao roteador apenas via cabo de rede UTP.
• Criptografia: Escolha entre uma das criptografias disponíveis para aplicar à senha de
acesso do seu roteador. É recomendada a utilização de uma senha de segurança para evitar
acessos indesejados à sua rede.
• Limite de clientes pra Ponto de Acesso (3-64): Determine o número máximo de
dispositivos que poderão se conectar ao roteador.
• Chave Pré-Compartilhada: Defina uma senha de segurança para acesso à sua rede.
Após finalizar as configurações de segurança, clique em Concluir para salvar
as informações e reiniciar o roteador. Após o processo de reinicialização do equipamento,
o acesso à internet poderá ser realizado normalmente.

4.

CONFIGURAÇÕES TCP/IP

Nesta sessão estão disponíveis as configurações de WAN, LAN e VLAN do seu roteador.
INTERFACE WAN
Esta interface permite a alteração dos tipos de acesso WAN de acordo a sua necessidade,
podendo optar entre obtenção de IP via Cliente DHCP, PPPoE e IP Estático.
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Tipo de Acesso WAN
• Cliente DHCP: O roteador receberá automaticamente um endereço de IP do modem.
• IP Estático: Será necessário preencher os campos de IP, máscara, gateway e DNS
manualmente, de acordo com as informações fornecidas pelo provedor de internet.
• PPPoE: Será necessário inserir o usuário e a senha do discador do provedor. Esta opção é
usada apenas em redes que dependem de autenticação para acesso à internet.
Utilize esta aba para modificar as demais configurações da interface WAN do seu roteador
• Ativar UPnP: Utilize este função para ativar a função Universal Plug and Play, fazendo
com que o roteador não precise verificar quais portas precisam ser abertas.
• Ativar IGMP Proxy: Protocolo de comunicação que é usado principalmente para
gerenciar a associação de grupos multicast. A aplicação de multicast será executada através
da porta WAN.
• Ativar acesso Ping em WAN: Permite ao usuário usar o comando Ping para acessar a
WAN.
• Permitir Acesso ao Servidor Web na WAN: Permite ao usuário acessar o servidor Web
em WAN.
• Habilitar passagem Ipsec através de conexão VPN: Permite que pacotes IPsec passem
através de um roteador NAT.
• Habilitar passagem PPTP através de conexão VPN: Permite que pacotes PPTP passem
através de um roteador NAT.
• Habilitar passagem L2TP através de conexão VPN: Permite que pacotes L2TP passem
através de um roteador NAT.
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• Ativar IGMP Snooping: Ative para um encaminhamento inteligente de pacotes multicast
em domínio de broadcast nível 2. Uma lista de distribuição de workstations é formada para
determinar quais end-stations receberão pacotes com um endereço específico de multicast.
Após finalizar as configurações, salve as alterações e reinicie o equipamento.
INTERFACE LAN
Esta interface permite a configuração dos parâmetros da rede local, que se conecta a porta
LAN do roteador.

• Endereço IP: Defina um endereço de IP para o seu roteador.
• Máscara de Sub-rede: Defina o valor da máscara de sub-rede do roteador. Em conjunto
com o endereço de IP, a máscara de sub-rede permite que um dispositivo saiba quais
outros equipamentos fazem parte da rede local e quais devem ser acessados através de um
gateway.
• DNS:Defina as configurações de DNS.
• DHCP: Defina as configurações de DHCP. Se habilitado, o roteador será responsável por
determinar os endereços de IP dos dispositivos que se conectarem à rede.
• Faixa de Cliente DHCP: Defina os valores mínimo e máximo para os endereços de IP a
serem atribuídos pelo roteador.
• Tempo de Concessão DHCP: Defina o tempo para renovação do DHCP. Ao definir essa
configuração, a concessão se renovará na metade do valor.
• DHCP Estático: Em caso de ativação do recurso, defina os valores desejados para
atribuição de endereço de IP relacionados a cada endereço MAC.
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• Nome de Domínio: Defina um nome para sua rede.
Após finalizar as configurações, salve as alterações e reinicie o equipamento.
CONFIGURAÇÕES VLAN
Uma Rede Virtual Local (VLAN) é uma topologia de rede configurada de acordo com o
esquema lógico ao invés do layout físico. Utilize a interface de configurações de VLAN em
caso de aplicações de redes virtuais locais.

5.

WIRELESS

Nesta seção estão disponíveis as configurações referentes à rede wireless do seu roteador.
CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Utilize esta aba para determinar as configurações de segurança da sua rede wireless.
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• SSID: Defina um nome para identificação da sua rede wireless.
• Transmissão SSID: Ativa/Desativa a transmissão de internet via wireless. Se desativado,
os dispositivos poderão se conectar ao roteador apenas via cabo de rede UTP.
• Criptografia: Escolha entre uma das criptografias disponíveis para aplicar à senha de
acesso do seu roteador. É recomendada a utilização de uma senha de segurança para evitar
acessos indesejados à sua rede.
• Limite de clientes pra Ponto de Acesso (3-64): Determine o número máximo de
dispositivos que poderão se conectar ao roteador.
• Chave Pré-Compartilhada: Defina uma senha de segurança para acesso à sua rede.
É recomendada a utilização de uma senha de segurança para evitar acessos indesejados à
sua rede.
CONFIGURAÇÕES VIRTUAL AP
A função Virtual AP permite que o usuário crie outras redes Wireless com nomes diferentes.
Para configurá-lo, siga as instruções:
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• Configurações Virtual AP1: Ative/Desative a função.
• SSID: Defina um nome para identificação da rede virtual.
• Acessar: Defina o tipo de acesso desejado.
• Transmissão SSID: Ativa/Desativa a transmissão de internet via wireless. Se desativado,
os dispositivos poderão se conectar ao roteador apenas via cabo de rede.
• Criptografia: Escolha entre uma das criptografias disponíveis para aplicar à senha de
acesso do seu roteador. É recomendada a utilização de uma senha de segurança para evitar
acessos indesejados à sua rede.
• Limite de clientes pra Ponto de Acesso (3-64): Determine o número máximo de
dispositivos que poderão se conectar a rede.
CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS
Em caso de aplicações que exijam uma configuração avançada da rede wireless, utilize as
opções disponíveis para realizar a customização conforme necessidade.
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• Banda: Defina o padrão de rádio desejado.
• Comprimento do Canal: Defina a largura espectral do canal de rádio.
• Controle Banda lateral: Defina a configuração de controle de banda lateral.
• Região: Defina a região (localização) onde o equipamento está sendo instalado. Cada
região determina os canais disponíveis para transmissão, de acordo com a legislação
vigente.
• Número do Canal: Escolha o número que deseja utilizar para transmissão do sinal
wireless.
• WMM: Esta função dá prioridade ao stream de áudio, vídeo e voz.
• Taxa de Dados: Defina a taxa que deseja utilizar para transmissão de dados.
• Limite de Fragmentação: Especifica o tamanho máximo de um pacote.
• Controle de Colisões (RTS Threshold): Determina o tamanho do pacote de transmissão,
ajudando o fluxo de tráfego.
• Frame de Sincronismo (Interval Beacon): Um valor alto melhorará o desempenho sem
fio do aparelho. Se este valor for definido menor que 100ms, ele irá acelerar a conexão do
cliente sem fio.
• IAPP: Inter-Access Point Protocol é projetado para a aplicação da associação única de
toda a ESS (Extended Service Set) para a troca segura entre o ponto atual de acesso (AP) e
do novo AP durante o período de handoff.
• Agregação: A partir do padrão 802.11n, permite enviar vários quadros por acesso único
para o meio através da combinação de quadros juntos em um maior quadro.
• Curto Intervalo de Guarda (Short GI): Garante a segurança dos atrasos de propagação e
reflexões para os dados digitais sensíveis.
• Potência de Saída RF: Altera a potência de saída de sinal wireless do dispositivo.
WDS
WDS (Wireless Distribution System) permite a comunicação de dois roteadores entre si,
criando uma estrutura de rede sem cabos.
Antes de configurar o roteador no modo WDS, será necessário verificar o endereço IP do
emissor do sinal wireless para que ambos os equipamentos estejam dentro da mesma
família de IP. Após alterar o endereço IP do WR-3000LS, altere seu canal de operação para o
mesmo do roteador principal.
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• Ativar WDS: Ativa a funçao WDS.
• Endereço MAC: Adicione o endereço MAC do AP.
• Comentário: Utilize este campo, caso necessário, para identificação dos equipamentos.
Clique em Aplicar Alterações e reinie o equipamento. Faça o mesmo processo no AP.
CONTROLE DE ACESSO
Com o WR-3000LS é possível controlar os dispositivos que acessam a sua rede através dos
endereços de MAC.

• Controle de Acesso On/Off: Defina o critério de controle de acesso.
• Endereço MAC: Defina o endereço de MAC que deseja controlar. Esta informação atuará
em conjunto com a definição de controle, permitindo ou bloqueando o acesso do
dispositivo.
• Comentar: Utilize este campo para identificar o endereço de MAC adicionado.
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WPS
O roteador WR-3000LS possui opção de conexão via WPS.
Após ativar a função, selecione a função Gerar PIN e Aplicar para que o seu roteador esteja
apto para conexões via WPS.

No momento da utilização, pressione o botão físico presente na parte superior do
equipamento e habilite a função no dispositivo móvel que deseja se conectar à rede.
PROGRAMAÇÃO
Com o WR-3000LS é possível determinar os horários de funcionamento do sinal wireless
para cada dia da semana.
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• Ative a função de programação wireless.
• Escolha o dia que seja configurar.
• Defina o horário para início da transmissão do sinal wireless.
• Define o horário para desligar a transmissão do sinal wireless.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.

6.

QoS

A função Controle de banda (QoS – Quality of Service) permite que o usuário gerencie a
velocidade da conexão de internet. O gerenciamento garante que todos os dispositivos
conectados à rede recebam um nível de sinal adequado para seu perfeito funcionamento.

• Ativar QoS: Ativa/Desativa o controle de banda.
• Velocidade Manual de Uplink (Kbps): Velocidade de upload da sua conexão.
• Velocidade Manual Downlink (Kbps): Velocidade de download da sua conexão.
• Tipo de Endereço: Determina o tipo de endereço que deseja utilizar para controlar.
• Endereço IP Local: Determine o endereço de IPv4 ou sequência de endereços nos quais
devem ser aplicadas as regras.
• Endereço IPv6: Determine o endereço de IPv6 no qual devem ser aplicadas as regras.
• Endereço MAC: Determine o endereço MAC no dispositivo no qual deseja aplicar as
regras.
• Modo: Determine o tipo de regra que deseja utilizar. É possível fazer controle por banda.
• Banda de Upload (Kbps): Determine a velocidade de upload que seja aplicar à regra.
• Banda de Download (Kbps): Determine a velocidade de download que seja aplicar à
regra.
• Comentário: Utilize este campo para identificar o dispositivo no qual será aplicada a
regra.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
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7.

FIREWALL
FILTRO DE MAC

Com o WR-3000LS é possível controlar o acesso à internet dos dispositivos conectados a sua
rede local. As regras aplicadas são usadas para restringir certos tipos de pacotes de dados da
sua rede local à internet através do roteador. O uso desses filtros pode ser útil na segurança
ou restrição de sua rede local.

• Ativar Filtro de MAC: Ativa/Desativa o tipo de controle de acesso por MAC.
• Endereço MAC: Defina o endereço MAC que seja controlar.
• Comentário: Utilize este campo para identificar o endereço de MAC adicionado.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
FILTRO DE IP/PORTA
Com o WR-3000LS é possível limitar o acesso de endereços de IP a portas específicas, dentro
da sua rede. É necessário ter conhecimento que este filtro não é tão eficaz quando o filtro por
MAC, uma vez que o próprio usuário pode alterar o seu endereço de IP.
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•
•
•
•
•
•
•

Filtro de IP/Porta: Ativa/Desativa o filtro
Habilitar IPv4: Selecione para casos de controle via IPv4.
Habilitar IPv6: Selecione para casos de controle via IPv6.
Endereço IP Local: Determine o endereço de IPv4 para aplicação do filtro.
Endereço IPv6 local: Determine o endereço de IPv6 para aplicação do filtro.
Porta: Determine a porta que deseja restringir o acesso.
Comentário: Utilize este campo para identificar o endereço de IP adicionado.

Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
FILTRO DE URL
A função de Filtro de URL permite bloquear o acesso aos sites cadastrados na regra.

• Ativar Filtro URL: Ativa/Desativa o filtro de URL.
• Endereço URL: Insira o endereço de URL que deseja bloquear. Para alguns sites é possível
fazer o bloqueio utilizando palavras-chaves pertencentes ao endereço, para outros será
necessário atribuir o endereço completo da URL.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
REDIRECIONAMENTO
Este recurso permite redirecionar automaticamente os serviços de rede comuns a uma
máquina específica atrás do firewall NAT. O redirecionamento de portas é o processo de
definir no roteador para qual porta e IP da rede local devem ser enviados pacotes recebidos
da internet em uma determinada porta de entrada.
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• Ativar Redirecionamento de Porta: Ativa/Desativa o redirecionamento de portas.
• Endereço IP: Insira o endereço de IP para o qual deseja redirecionar.
• Porta Interna (Local): Insira a porta que deseja utilizar para acesso.
• Porta Externa: Insira novamente a porta que deseja utilizar para acesso.
• Endereço IP Externo: Deixe em branco para que o acesso possa sem realizado de
qualquer endereço de IP.
• Comentário: Utilize este campo para identificar o endereço de IP adicionado.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
DMZ
A função DMZ permite redirecionar automaticamente os serviços de rede comuns a uma
máquina específica atrás do firewall NAT. A função DMZ redireciona todas as portas do
roteador para o IP local especificado. É um recurso que permite deixar um computador
totalmente acessível à internet. Além disso, ele não torna somente um serviço acessível à
internet, mas sim todos os dados do computador podem ser acessados irrestritamente, não
há nenhum tipo de proteção ao computador exposto.
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• Ativar DMZ: Ativa/Desativa a função.
• Endereço IP do host DMZ: Determine o IP para o qual deseja liberar o acesso.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.

8.

GERENCIAMENTO

Nesta aba de configuração estão disponíveis as configurações de gerenciamento do seu
roteador, tais como: atualização de firmware, data e hora, configuração de usuário e senha,
entre outras.
TR-069
O TR-069 é o protocolo de gerenciamento do lado da WAN, voltado para a comunicação
entre um roteador e um servidor de auto-configuração (Auto-Configuration Server - ACS).
O protocolo TR-069 define um mecanismo que abrange configuração automática segura e
também incorpora outras funções de gerenciamento em uma estrutura de rede comum.

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE
Sempre que uma nova versão de firmware, compatível com seu roteador, estiver disponível
no site da Greatek, será possível fazer a instalação através desta interface.

• Versão firmware: Exibe a versão do firmware instalado no seu roteador;
• Selecione o arquivo: Selecione o arquivo de firmware que deseja utilizar para atualizar o
seu equipamento.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
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SALVAR / ATUALIZAR CONFIGURAÇÕES
Para casos onde o usuário possui mais de um roteador instalado ou deseja replicar todas as
configurações de um roteador em outro equipamento, é possível exportar as configurações
e aplicá-las em um novo roteador.

• Salvar configurações em arquivo: Clique em Salvar e selecione o local onde deseja
salvar as configurações atuais do roteador.
• Carregar informações do arquivo: Escolha o arquivo com as configurações que deseja
aplicar no roteador.
• Reiniciar com a Configuração Padrão: Caso necessário, utilize esta função para retornar
o seu roteador para as configurações padrões de fábrica.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
DDNS

• Ativar DDNS: Ativa/Desativa o recurso de DDNS.
• Provedor de Serviço: Selecione o servidor DDNS de sua preferência.
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•
•
•
•

Intervalo de atualização automática: Determine o tempo de atualização.
Nome do Domínio: Insira o endereço de acesso cadastrado no site do provedor.
Nome do Usuário: Insira o nome de usuário cadastrado no site do provedor.
Senha: Insira a senha cadastrada no site do provedor.

Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
DATA E HORA
Utilize esta interface para ajustar a data e a hora do seu roteador. Estas informações são
extremamente necessárias para o correto funcionamento das funções de programação e
manutenção.

• Data/Hora Atual: Insira a data e a hora atual.
• Fuso Horário: Determine o fuso horário correto da sua localização.
• Servidor SNTP: Determine o servidor SNTP caso deseje utilizar este serviço, ou insira o
endereço de IP do servidor manualmente.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
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SENHA WEB
Nesta seção é possível alterar os dados padrões de login do seu roteador.

• Nome de usuário: Determine o nome de usuário que deseja utilizar para acessar a
interface de configuração do seu roteador.
• Nova senha: Insira uma senha para acesso.
• Senha confirmada: Confirme a senha que deseja utilizar para acesso.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
PROGRAMAR REINICIALIZAÇÃO
Esta função permite que o usuário agende horários para o roteador reiniciar
automaticamente, esta prática permite que o roteador se recupere de qualquer tipo de
surto. A reinicialização do roteador não altera nenhum tipo de configuração do
equipamento.
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• Ativar Programação de Reinicialização: Ativa/Desativa a função.
• Dias: Determine os dias nos quais deseja que a reinicialização seja realizada.
• Hora: Determine o horário para que seja realizada a reinicialização do roteador.
Após finalizar o registro das informações, salve as alterações e reinicie o roteador.
REINICIAR ROTEADOR
Em caso de surtos ou mau funcionamento do roteador, é possível realizar a reinicialização
do equipamento através da interface web.
LOGOUT
Por questões de segurança, é aconselhável que o usuário realize o logout da interface de
configuração sempre que finalizar as modificações.

36

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. OUTUBRO/2015

SUPORTE TÉCNICO
(12) 3932-2501 / 3932-2502
suporte@greatek.com.br
Horário de Atendimento
Segunda a Quinta: 8h às 18h
Sexta: 8h às 17h

