
 

 

 

 

      

 

 

 

 
  

 

 

  

Ativar
1. Clique no link no e-mail “SPA” para ativar a conta do Ruckus Cloud. Crie o login e senha (para os 

portais do Ruckus Cloud e Ruckus Support).

2. Faça login no cloud.ruckuswireless.com (América do Norte e América Latina) ou no 
cloud-eu.ruckuswireless.com (Europa) para con�gurar a nova rede do Ruckus Cloud Wi-Fi.
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Con�gurar2
1. Tudo começa com um local, que pode ser uma localização de escritório, site ou departamento. 

Edite o local padrão ou crie um novo. Determine um endereço.

2. Crie um SSID (rede) e ative-o para um ou mais locais. Clique em "Adicionar nova rede". É possível 
criar uma rede segura PSK (WPA2) para os funcionários e um SSID de convidado (portal cativo 
com login automático) para os usuários convidados.

Conectar AP3
1. Adicione um ou mais APs aos locais, clicando em "Adicionar AP". Digite o número de série do AP 

localizado na parte traseira do AP ou da caixa. Como alternativa, baixe o aplicativo móvel do 
Ruckus Cloud para veri�car o número de série.

2. Conecte os APs e monitore o status das luzes de LED nos APs (veja as dicas de LED abaixo).
3. O SSID(s) que você criou deve ser anunciado em 5 a 10 minutos.

Se o AP não se conectar ao Ruckus Cloud, tente as seguintes dicas de solução de problemas:
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• Confira a documentação on-line do Ruckus Cloud Wi-Fi, clicando no 
botão "Ajuda" no canto superior direito do painel do Ruckus Cloud.

• Bate-papo/telefone:  https://support.ruckuswireless.com/contact-us

• Abra um caso on-line:  https://support.ruckuswireless.com/cases/new

Observação: use um e-mail que não seja da Ruckus (o mesmo que sua conta do Google 
Cloud) para abrir os casos, selecione "Ruckus Cloud" no tipo de caso.

Tem alguma dúvida?
Entre em contato com a equipe de suporte da Ruckus!

DICA nº 2: Se o AP estiver anunciando SSIDs, mas 
a interface de usuário do Ruckus Cloud exibir que o 
AP nunca entrou em contato com o Ruckus Cloud, 
é provável que o AP recém-ativado tenha se 
conectado a um controlador local da Ruckus 
(SmartZone ou Unleashed).

DICA nº 3: : É sempre uma boa ideia realizar uma 
reinicialização de fábrica do AP. Pressione o botão 
de reinicialização do AP por mais de 10 segundos.

DICA nº 4: Is the AP still not coming online? 
Double check your serial number and re-enter 
it if required.

DICA nº 1: Veri�que os LEDs

TUDO CERTO!

PWR piscando lentamente: 
Problema de rede local / DHCP / VLAN. 

DIR/CTL piscando lentamente: 
Sem conexão com a Internet. 
Veri�que as con�gurações do �rewall.

2,4/5GHz desativado:  
O rádio não está con�gurado na nuvem.

2,4/5GHz laranja: Sem clientes

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

Gerenciar4
1. Você tem a opção de terceirizar o gerenciamento da rede Wi-Fi para um parceiro autorizado da 

Ruckus. Vá para Administração no painel (localizado na navegação à esquerda).

2. Clique na guia Administrador e, em Administradores de terceiros, clique no link 
"Adicionar administrador".

3. Digite o endereço de e-mail do representante do parceiro da Ruckus para convidá-lo a administrar 
sua conta

GUIA RÁPIDO


