
Configuração dos Linḱ s - Modo PPPoE
Load Balance R470 T+ / R480 T+

Guia PASSO-A-PASSO
de Configuração

Primeiramente, clique em ‘Quick Setup’ , irá aparecer a tela conforme mostra na imagem acima. (Passo 1)
Marque esta opção se não quiser que o assistente de configuração sempre mostre esta tela.
Depois clique em ‘Next’ .(Passo 2)

Em WAN PORT NUMBER, selecione a quan�dade de links que irá u�lizar, 1, 2, 3 ou 4 Link´s .(Passo 3)
Depois, basta clicar em Next ‘próximo’ .(Passo 4)
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Neste passo, o assistente de configuração solicita que seje definida a porta WAN para ser configurada 
(Passo 5). 
Depois disso, basta selecionar a porta e clique em ‘Next’ .(Passo 6)

Em Tipo de Conexão WAN. Selecione o �po de Conexão PPPoE, ao qual é uma discagem manual. Inserindo 
o usuário e senha do Provedor de Internet . Depois só clicar em Next .(Passo 7) (Passo 8)
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Como mostra na figura acima, basta inserir o usuário (e-mail do provedor) e a sua respec�va senha 
(Passo 9).
Depois é só clicar no botão ‘Next’ .(Passo 10)

Depois de feito os procedimentos anteriores, o próprio assistente de configuração irá checar 
automa�camente as configurações e irá terminar a configuração (como mostra na imagem acima).
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Feito todas as configurações anteriores, irá voltar para a tela inicial.
Aparecendo a tela de ‘Status’, como mostra na figura abaixo.
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Pronto! A configuração foi feita
com sucesso.

Tela de Status com as configurações já realizadas.
No exemplo acima, mostra a WAN1 ainda não configurada e a WAN2 já configurada.
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