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Advertência - Normas FCC

Este equipamento está de acordo com os limites para aparelhos classe A, em 
cumprimento à parte 15 das Normas FCC. Estes limites são designados para 
fornecer proteção razoável contra interferências quando o equipamento está em 
funcionamento. Se for impropriamente instalado, o produto pode irradiar energia 
de radiofrequência ou causar interferência em comunicações de rádio. O 
equipamento operado em área residêncial possivelmente causa interferências. 
Em caso de dúvida, favor contactar com a revenda mais próxima ou com o 
serviço autorizado.

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
1.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Agradecemos por escolher o Roteador Multitoc. O produto foi projetado para uso 
em escritórios pequenos e escritórios em residências (SOHO), permitindo que 
muitos computadores, por meio de um cabo ou uma conta ISP (conta de provedor 
de acesso), acessem a Internet. 
O Roteador Multitoc é um produto de bom desempenho, fácil para programar e 
utilizar, mesmo para pessoas sem conhecimentos sobre roteador. O produto 
permite limitação de acesso e de tempo de acesso a sites, assegurando o uso 
adequado para funcionários e crianças. Pode também permitir algumas pessoas 
que usem a Internet sem limites.
De acordo com as necessidades de acesso ou não, o produto poderá 
autoconectar ou desconectar da Internet.

ESPECIFICAÇÕES E FUNÇÕES
1-2-1 FUNÇÕES
Uma porta de rede Ethernet WAN 10M/100M, permite conexão com Ethernet-
modem e Cabo-modem XDSL;
4 Portas de rede Ethernet LAN 10M/100M;
Função “NAT - Net Address Transfer” (transferência de endereço de rede) e 
servidor DHCP server (servidor)”;
Permite assinatura de “IP address” (protocolo de internet) dinâmico e “IP 
address” (protocolo de internet) estático por servidor DHCP;
Permite “Virtual server” (servidor virtual);
Permite computador com “DMZ - Demilitarized Zone” (zona desmilitarizada);
Permite ligar e usar “UPNP - Universal Plug and Play” (Ligue e use Universal);
Permite “Net-meeting” (reunião por rede) e “MSN voice and video” (voz e vídeo);
Permite “VPN Pass-through” (passagem através);
Função “firewall” (barreira de proteção);
Permite filtro de endereços IP (protocolo de internet), sites WEB e MAC;
Permite gerenciamento de WEB;
Função de operação estática de roteador.
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1-2-2 ESPECIFICAÇÕES
O produto está de acordo com o padrão de rede Ethernet IEEE802.3, padrão Fast 
Ethernet IEEE802.3u;
Suporta protocolos TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT;
“Flow Control Mode” (modo de controle de fluxo): está de acordo com IEEE802.3x 
em modo Full Duplex;
“Backpressure standard” (padrão) em modo Half Duplex; 
Cada porta suporta função “auto negotiation” (auto negociação);
Temperatura de trabalho: 0ºC a 40ºC;
Temperatura de estocagem: -25ºC a 55ºC;
Umidade: 5% a 95%RH sem condensação;

CAPÍTULO 2 - INSTALAÇÃO DE HARDWARE
2-1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LED ALM: indica posição do sistema (status). Em caso de bom funcionamento o 
LED estará piscando.
LED POWER: indica ligado ou desligado;
LED WAN: indica a porta WAN. O LED acende durante transmissão de dados;
LED LAN: indica a porta LAN. O Led acende durante transmissão de dados;
Soquete Power: para uso de fonte de alimentação DC5V-2A ou DC7.5V-1 .5A;
Botão “Reset” (restaurar): com produto ligado pressione o botão durante 4
segundos, depois desligue o produto (botão power). Religue e o produto estará
com a programação de fábrica (default);
Porta WAN: a porta WAN pode ser conectada diretamente com modem 
ADSL/cabo modem ou Ethernet;
Porta LAN: a porta LAN pode ser conectada com microcomputador PC, Switch ou 
Hub em rede Ethernet;

Requisitos:
1.Conta ISP (provedor de acesso) - ligação que é requerida para conexão com
Internet;
2. ADSL Modem ou Cabo Modem com interface RJ-45;
3.Os computadores deverão estar em uma rede;
4.O sistema operacional do computador deverá ser Windows 98 / ME / NET / 2000 / 
XP;
5.Internet Explorer versão 5.0 ou superior;

2-2 PASSOS PARA INSTALAÇÃO DE HARDWARE
Antes de usar o Roteador Multitoc assegure que haja um computador com 
conexão á Internet.
Em caso de dúvida, contacte com seu provedor de acesso ISP (Internet Server 
Provider). 
Após obter conexão com Internet, siga os passos descritos abaixo:

1.Instalação da LAN - use cabo de rede (padrão A ou B) para conexão com 
Roteador, com Switch e com os computadores da rede;
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2.Instalação da WAN - use cabo de rede (padrão A ou B) para conexão com a 
porta WAN do Roteador e ADSL Modem/ Cabo Modem ou rede Ethernet;
3.Fonte de alimentação - utilize para ligar o Roteador na tensão elétrica, depois 
ligue o produto o Roteador começará a funcionar.

CAPÍTULO 3 - CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE
Antes de utilizar o produto os softwares de rede e do computador deverão ser 
programados corretamente. Este capítulo tem função de auxiliá-lo neste 
propósito.

3-1 Programação do computador

O software do Roteador é “default” (fornecido com configuração de fábrica).
“IP Address” (protocolo de Internet): 192.168.0.1.
 “Subnet Mask” (máscara): 255.255.255.0. Programa os parâmetros de acordo 
comas suas necessidades, A princípio verifique se sua conexão está boa, depois 
programe as informações TCP/IP do computador. 
Existem 2 modos de fazer isso.

1.Faça você mesmo para “IP Address”.
 Programe as informações do computador. Por exemplo:
-”IP Address”: 192.168.0xxx (xxx é 2 para 254)
-”Subnet Mask”: 255.255.255.0
-”Gateway” (porta de comunicação): 192.168.0.1
-”DNS” - Domain Name Server” (sistema de nome de domínio): você deverá pedir 
ISP (provedor de acesso) na sua localização presente.

2.Obter “Dynamic IP Address” (protocolo de Internet dinâmico)
-Programe TCP/IP do computador para “dynamic IP adress”;
-Desligue o Roteador e o computador. Ligue primeiramente o Roteador e depois 
o computador. Oservidor DHCP (interno do roteador) fornecerá 
automaticamente “IP Address” para seu computador.

Caso seu computador e seu Roteador não estiverem funcionando, siga os 
passos seguintes:

1. Os aparelhos (hardware) estão corretamente ligados - o LED da porta LAN 
está aceso O LED da placa de rede de seu computador está aceso; 

2. A Programação TCP/IP de seu computador está correta - Ao verificar a 
informação de “IP Address”, o Roteador e o computador deverão estar em uma 
rede, por exemplo: todos os IP deverão ser: 192.168.0xxx 
A porta de comunicação “Gateway” do computador, fornecida pela fábrica 
(default), deverá ser o do Protocolo de Internet IP (192.168.0.1) do Roteador



O Roteador permite três modos de acesso à Internet. Assegure que a informação 
esteja correta.
1. Cable Modem (utilizar conexão a cabo)
2. Fixed IP ADSL (utilizar conexão Conexão Modem ADSL com IP fixo)
3. Dial-UP ADSL PPPoE 

Cable Modem:
Cable Modem , habilite MAC Cloning depois de um clique na opção Clone MAC 
Address.

Configurar 
Fixed-IP, e adicione os números do seu ISP (provedor de acesso)

(utilizar conexão ADSL com IP Dinâmico)

Fixed-IP:
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3-2 Senha e Identificação do Sistema
1.Entre com http://192.168.0.1 na caixa de endereço do Internet Explorer. 
Aparecerá um login de acesso com nome de usuário e senha( fornecido com 
configuração de fábrica “default”). Deixe em branco as duas opções e pressione 
“OK” .
2. Em caso de acesso correto serão mostradas as informações do sistema do 
Roteador e de instalação, incluindo informações da porta WAN e da porta LAN, 
além de outras. Você pode aceitar ou mudar “IP address” no quadro. Se usar 
ADSL PPPOE poderá visualizar as informações sobre as conexões do Roteador.

3. Ao acessar o Roteador pela primeira vez, todas as informações mostradas 
serão “default”. E você pode selecionar a opção “Wizard” para continuar a 
configuração. Por exemplo, ao usar ADSL ou outro tipo de conexão.

Há também no Roteador opções de “host name”, “domain name”, “Time Zone”. 
Mude apenas a opção “Time Zone” , para Brasilia pressionando o botão “Next”. 
Você poderá entrar na janela “WAN  Settings”.
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Dial-UP x DSL (PPPoE)

User Name (nome do usuário): Digite o nome de sua conta ADSL 
Password (senha): Digite a senha de sua conta ADSL
Password Confirm (confirmação de senha): Digite a senha novamente
Service Name (nome de serviço): Alguns ISP (provedores de acesso) 
necessitam deste nome. Verifique detalhes com seu provedor.
MTU (546-1492): Valor “default” (de fábrica). É a unidade máxima de 
transferência em conexão por discagem tipo PPPOE 
Maximum Idle time (tempo máximo ocioso): Programar o tempo máximo 
ocioso. Caso não houver dados correntes durante este tempo, a conexão à 
rede será automaticamente cortada.
Cumprido Todos estes passos, você poderá pressionar o botão “NEXT” 
(próximo) para programar o DNS. Instale o endereço de servidor DNS.

3-3 STATUS do Sistema
A janela mostrará o status (posição) do sistema do Roteador e informações de
instalações da rede.

3-4 INSTALAÇÃO WAN (Wide Area Network)
3-4-1 Tipo de conexão

3-4-2 Dynamic IP (Protocolo de Internet Dinâmico)

Você poderá mudar algumas opções nesta janela quando você usar o “Dynamic 
IP” (protocolo de Internet dinâmico) 
Request IP address (protocolo de Internet requerido): Para Dynamic IP que é 
usualmente mudado, se você tem um IP de provedor de acesso digite-o na caixa.
MTU (576-1500): Unidade máxima de transferência O valor “ default” (de fábrica) 
é 1500 
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3-5 INSTALAÇÃO LAN (Local Area Network)

3-5-1 DHCP Client (Cliente)

IP Address (protocolo de Internet): é protocolo de Internet estático
Mac Address (endereço): é relevante com o protocolo de Internet estático.

3-6 NAT
3-6-1 Virtual Server (Servidor Virtual)

3-4-3 Static IP (Protocolo de Internet Estático) 

“IP address” (protocolo de Internet) assinado por ser ISP: o protocolo de 
Internet IP da porta WAN do Roteador por seu provedor de acesso ISP
“Subnet Mask” (máscara): máscara da porta WAN do Roteador assinado por 
seu ISP (provedor de acesso) O valor “default” é 255.255.255.0
“ISP Gateway Address”: O endereço de “Gateway Address” (porta de 
comunicação) do Roteador assinado por seu ISP (provedor de acesso)

3-4-4 PPPOE

3-4-5 DNS

Domain Name Server (DNS) Address (endereço do sistema de nome de 
domínio): assinado pelo ISP (provedor de acesso) 
Secondary DNS address (endereço DNS secundário): opcional, é assinado pelo 
ISP (provedor de acesso)
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Private IP (protocolo de Internet reservado): É o protocolo de Internet do servidor 
em rede LAN. 
Private Port (porta reservada): O número da porta é usado pelo servidor. 
Type (tipo): Existem 3 opções que são TCP  UDP e Both (ambos). 
Public Port (porta pública): A porta é usada pelo computador remoto. 
Comment (comentário): Informação descrita pelo usuário. 
Enable (habilitado: Ao habilitar, todas as opções serão ativadas. 
Por exemplo: Se há um servidor WEB (Private port 80), “IP Address” 
192.168.0.100 e IP address do servidor FTP (Private port é 21) é 192.168.0.101.

3-6-2 Aplicações Especiais
Algumas aplicações requerem múltiplas conexões, tais como jogos de Internet, 
vídeo conferência, telefonia por Internet e outras. Estas aplicações não podem 
ser usadas quando “NAT - Networks Address Translation (tradutor de indereço de 
rede) está habilitado. Se for necessário usar aplicações que queiram múltiplas 
conexõe, especifique a porta normalmente associada com uma aplicação no 
campo “Trigger Port” (porta de saída), selecione o tipo de protocolo como TCP ou 
UDP, depois entre nas portas públicas associadas com a porta de saída para 
inbound traffic (tráfico de entrada em fronteira).

3-6-3 Port Mapping (Mapeamento de Porta) 
Esta funcionalidade permite que 1 ou mais “Public IP address” (protocolo de 
Internet público) sejam compartilhados por múltiplos usuários internos. Entre no 
“Public IP address”, escolhido para ser compartilhado, no campo “Global IP” 
(protocolo de Internet global). Coloque uma faixa de IP interno que compartilhará 
IP global
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3-6-4 ALG (Application Level Gateway)

3-6-5 DMZ (Demilitarized Zone) 
Se você tem um cliente PC que não possa usar aplicação de internet 
apropriadamente por de trás de NAT firewall (barreira de proteção) ou após 
configurar “Special Application” (aplicação especial), existe uma opção de 
acesso irrestrito “two-way” á internet. Entre com “IP address” (protocolo de 
internet) de “DMZ host” (anfitrião DMZ) nesta tela. Adicionar um cliente para a 
opção “DMZ -Demilitarized Zone” (zona desmilitarizada) pode expor sua rede 
local para uma variedade de riscos de segurança, por isso, somente use como 
último recurso.

3-7 Firewall (Barreira de Proteção) 
3-7-1 Firewall Options (Opções)



3-8 Routing
3-8-1 Routing Table (Tabela de Operação)
“Routing table” mostra as informações de operação no sistema.

3-8-2 Static Routing (Função de Operação Estática)

3-8-3 Dynamic Routing (Função de Operação Dinâmica)
“Dynamic Routing” pode ser usado para esconder as rotas obtidas pelos 
protocolos de caminhos,e assim permitindo a automação da manutenção de 
“static routing”. O Roteador, usando “RIP-Routing Information Protocol” 
(protocolo de informação de operação), determina o caminho do pacote de rede 
baseado no menor número de saltos entre a fonte e a destinação. Neste caso 
você poderá ajustar automaticamente para mudanças físicas no layout da rede.
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3-7-2 Client Filtering (Filtragem de Clientes)
Você poderá filtrar o acesso á Internet dos clientes locais baseando em “IP 
address”, tipos de aplicação, (porta HTTP) e horário do dia. Por exemplo esta 
tela mostra que clientes na faixa de endereço 192.168.2.50-99 têm restrição 
permanente para uso FTP (Porta 21), enquanto clientes na faixa de endereço 
192.168.0.110-119 são bloqueados de navegar na Internet de Segunda-feira a 
sexta-feira.

3-7-3 URL Filtering (Filtragem) 
Para configurar a função “URL Filtering” (filtragem URL), use uma tabela como 
acima mostrando para especificar os web sites (www.algumsite.com) e/ou web 
URLs contendo a palavra-chave utilizada para filtragem na rede. 

3-7-4 MAC Control (Controle) 
Você poderá Bloquear certos clientes Pcs de acessar a Internet baseado em 
endereço MAC. 



14

3-9 UPNP Setup (Instalação)
3-9-1 UPnP Setting (Programação)
“UPnP- Universal Plug and Play” (ligar e usar universal) permite descoberta e 
configuração de equipamentos ligados em sua rede LAN. UPnP é suportado por 
Windows ME, XP ou versão posterior, o que permite compatibilidade com 
equipamentos de rede, software e periféricos de mais de 400 vendedores que 
cooperam no foro de “Plug and Play”.

3-9-2 Port Mapping (Mapeamento de Porta)
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4.  GARANTIA

A Multitoc assegura, ao primeiro proprietário deste produto, garantia contra 
defeitos de material ou de fabricação que nele se apresentar, por um período de 
12 meses, contados a partir da data de aquisição, comprovada pela nota fiscal de 
venda. 

Durante a vigência desta garantia os serviços a serem prestados são restritos 
unicamente ao conserto gratuito das peças defeituosas ou substituição por 
outras, desde que, a critério da Multitoc, se constate falha em condições normais 
de uso.

A Multitoc declara a garantia nula, sem efeito, se este equipamento sofrer 
qualquer dano por motivo de acidente de qualquer natureza, de uso abusivo ou 
fora das exigências das normas e/ou da concessionária local sobre aterramento, 
obras civis mal-acabadas, influências da natureza química, eletroquímica, 
elétrica, ou fenômenos naturais, flutuações excessivas da corrente elétrica, 
descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do sistema ou ajuste 
ou conserto por pessoas não autorizadas.

Os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, serão 
prestados pela Multitoc e somente nos locais autorizados e indicados. 

O deslocamento de um técnico credenciado ao local de instalação deverá ser 
negociado diretamente com a revenda.

O proprietário responsabiliza-se pelas despesas e riscos de transporte (ida e 
volta) do equipamento a estes locais.

3-10 DDNS Setting (Programação)
“DDNS - Dynamic DNS” permite acesso à Internet com um método que liga o 
“domain name” (nome de domínio) para um computador ou servidor. DDNS 
permite que “domain name e siga “IP address” (protocolo de Internet) 
automaticamente por mudar os registros DNS quando seu IP address muda. 
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