
Manual do usuário
Roteador WiFi RW 300N



RW 300N
Roteador Wireless 300 Mbps

Você acabou de receber um roteador de 300Mbps da Cianet. O RW 300N é 
ideal para atendimento doméstido. Possui design compacto e elegante, 
garantindo acesso de alta velocidade via conexão Ethernet (portas Fast 
10/100Mbps). Neste manual estão contidas as informações para configu-
ração e operação do aparelho.



- Posicione as antenas na vertical, garantindo melhor qualidade e alcance do sinal.

- Evite expor o roteador ao sol e fontes de calor. Isso prejudica seu funcionamento e pode 
danificar o aparelho.

- Coloque seu roteador em ambientes mais abertos e com menos barreiras que possam 
atrapalhar na transmissão do sinal wireless.

Dicas de instalação

Dicas de instalação do produto

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados



Índice

1. Especificações Técnicas

2. Itens Inclusos

3. Instalação

4. Configuração

4.1. Configuração PPPoE

4.2. Configuração DHCP

4.3. Configuração WiFi

4.4. Preset RW 300N

5. Perguntas frequentes (FAQ)

6.Termo de garantia

5

6

6

7

8

8

9

11

12

13



1. Especificações Técnicas 

Hardware

Software

Interfaces

Botões

LAN: 4 Portas RJ-45 10/100 Base-T
WAN: 1 Porta RJ-45 10/100 Base-T

Conexão Estática IP WAN
Conexão DHCP Cliente
Conexão PPPoE

1x Reset

Antenas 2x 5dBi

Frequência de Banda 2.4 GHz

Dimensões (AxLxP) 180x185x140 mm

Fonte de Alimentação 5V DC / 1A

Temperatura de Operação 0ºC – 40ºC

Temperatura de Armazenamento -40ºC – 70ºC

Umidade de Operação 10% - 95% (sem condensação)

Suporte WPA-PSK/WPA2-PSK e outros
mecanismos de segurança

Umidade de Armazenamento 5% - 95% (sem condensação)

Rede WAN

Até 300Mbps com padrão IEEE 802.11b/g/n
Suporte à ESSID
Segurança WEP/WPA/WPA2
Frequência de banda de 2.4GHz
Largura de banda 20, 40MHz

Wireless

Rede LAN
DHCP Server
4 Portas RJ-45 10/100 Base-T

LAN

Segurança
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Para a instalação correta do roteador RW 300N, siga o passo a passo 
conforme a imagem abaixo.

2. Itens Inclusos 

Fonte de Alimentação 

Cabo de rede RJ-45

Guia Rápido

3. Instalação

1. Conecte o computador em uma das portas LAN (amarelas) do roteador 
utilizando um cabo de rede.
2. Conecte o cabo de rede da internet (cabo oriundo do modem ou outro 
dispositivo) à porta WAN (azul) do seu roteador.
3. Conecte a fonte de alimentação ao roteador e, em seguida, ligue-a à 
rede elétrica.
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4. Configuração

Página principal da interface

Para acessar a interface Web, conecte o cabo de rede do roteador ao seu 
computador e digite 192.168.0.1, em seguida, pressione Enter.
O login padrão para acessar a interface é: admin/admin
Ao acessar a interface, a seguinte tela padrão de Estado será exibida:
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Abaixo seguem as configurações necessárias para configuração do 
roteador em PPPoE:

Acessar a aba Rede > Interfaces > Wan > Clicar em ‘’Editar’’
Selecionar em ‘’Protocolo’’: PPPoE
Alterar ‘’Usuário PAP’’ e ‘’Senha do PAP’’ se achar necessário
Deixar ‘’Concentrador de Acesso’’ e ‘’Nome do Serviço’’ em branco 

para serem detectados automaticamente
Clicar em ‘’Salvar e Aplicar’’ para salvar as alterações realizadas

4.1 Configuração PPPoE

Configuração PPPoE

4.2 Configuração DHCP 
Abaixo seguem as configurações necessárias para configuração DHCP do 
roteador RW 300N:

Acessar aba ‘’Rede’’ > ‘’Interfaces’’ > ‘’Wan’’> Clicar em ‘’Editar’’
Selecionar ‘’Cliente DHCP’’
Realizar alterações caso necessário
Clicar em Salvar e Aplicar
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Configuração DHCP

Abaixo seguem as configurações de WiFi necessárias para o roteador:
Acessar a aba ’’Rede’’ > ‘’WiFi’’ > Clicar em ‘’Editar’’
Em Configurações do Dispositivo: “Radio on/off”: Ligado, “Network 

Mode”: 802.11b/g/n, “Canal”: Auto, “Band Width”: 40MHz

4.3 Configurações Wi-Fi

Configuração do dispositivo
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Em Configurações da Interface: “ESSID”: Colocar o nome da rede 
desejado, “Modo”: Modo de Acesso (AP), “Rede”: Selecionar LAN, “Modo 
WMM”: Enable, “APSDCapable”: Disable.

Em Configurações da Interface: Clicar na Aba ‘’Segurança da Rede Sem 
Fio’’: Em ‘’Cifragem”: Selecionar WPA2-PSK, em ‘’Cifra”: Forçar CCMP 
(AES), em ‘’Chave’’: Inserir uma senha de acesso para a sua Rede WiFi.

 Clicar em ‘’Salvar e Aplicar’’

Configuração da Interface

Configuração da Interface

10



Passo 1
Fazer as configurações que deseja salvar como "default" do roteador
ex.: PPPoE, senha de usuario, rede wifi e etc.

Passo 2
Ir em Sistema > Copia de Segurança

Passo 3
Ir em Salvar copia de segurança e clicar botão "Salvar"

4.4 Preset RW300N
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Feito isso as configurações realizadas são salvas como default do roteador 
RW300N.



5. Perguntas Frequentes (FAQ)

Estou sem acesso à internet. O que fazer?

Esqueci a senha da rede wireless. O que fazer?

Como restaurar minha senha de acesso à interface web?

- Verifique se você conectou todos os cabos corretamente.
- Tente desligar e ligar o Roteador novamente.
- Caso o problema persista, entre em contato com o suporte técnico.

Para acessar a interface web, a senha padrão é admin. Caso você tenha alterado essa senha 
de acesso, é possível restaurá-la aos padrões de fábrica. Para fazer isso, basta pressionar o 
botão Reset por 5 segundos.

Para acessar recuperar sua senha de acesso à rede wireless, você tem duas opções:
Opção 1:
- Utilizando um cabo conectado entre o roteador e o computador, acesse a interface web 
através do endereço IP 192.168.0.1 e siga as instruções da etapa 4.3 em ''Configurações 
da Interface''.
Opção 2:
- Pressione o botão Reset por 5 segundos para restaurar os padrões de fábrica e configure 
novamente seu roteador.
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6. Termo de Garantia 
Oferecemos garantia sobre o produto (mediante apresentação de NF de 
compra), contra qualquer defeito de fabricação que o mesmo venha 
a apresentar no prazo de 03 meses de Garantia Legal e 09 meses 
de Garantia Contratual a contar da data de emissão da Nota Fiscal.
A CIANET declara a garantia nula ou sem efeito, caso o produto tenha 
sofrido dano provocado por mau uso (queda, uso em desacordo com o 
manual de instalação e operação, etc.), fenômenos da natureza (infiltra-
ção, descarga atmosférica, etc.) ou por ter sido enviado para manutenção 
a qualquer assistência técnica que não seja a oferecida pela própria 
empresa. Os equipamentos somente serão recebidos com apresentação 
de Nota Fiscal e realizados na sede da CIANET. Também será considera-
da nula a garantia se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou 
modificações. 
Para demais informações sobre garantia e manutenção do produto, entre 
em contato conosco através dos canais de serviços técnicos, ou consulte a 
política de garantia em nosso website www.cianet.com.br/assistencia

CIANET
Rodovia José Carlos Daux, nº 8600

Centro Empresarial Corporate Park - Bloco 1 - Sala 7 
Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC

CEP: 88050-000

SERVIÇOS TÉCNICOS 

Suporte Online  
Telefone (48) 2106-0121 

suporte@cianet.com.br 

Assistência Técnica  
Telefone (48) 2106-0123 
manutencao@cianet.com.br 
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