
Switches inteligentes Cisco Business 220 Series

Obrigado por escolher o switch Cisco Business 220 Series. 
Estes switches foram criados para funcionarem imediatamente assim que são retirados da caixa, como switches padrão. 
Na configuração padrão, o switch encaminha pacotes entre os dispositivos conectados após a ativação.

Recursos do produto

2

Conteúdo da caixa
 
● Switch inteligente Cisco Business 220 Series
● Cabo de alimentação ou adaptador de energia
● Kit de montagem em rack e pés de borracha
● Guia de início rápido
● Cartão de ponteiro com RoHS na China
● Contatos de suporte técnico
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GUIA RÁPIDO

Primeiro, você 
vai precisar do 
seguinte:

1   Botão Reset

2   LED do Sistema
 
3   LEDs LINK/ACT

● Cabos Ethernet RJ-45 (categoria 5E ou superior)  
 para conexão de dispositivos de rede

● Ferramentas para montagem do hardware

● Computador com uma porta Ethernet (ou adaptador) e um navegador da Web  
 (Firefox, Chrome, Safari ou Edge) para configuração da interface de usuário da Web

● Um dispositivo móvel com capacidade para Wi-Fi (para configurar usando o aplicativo móvel)
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LEDs PoE (Power over Ethernet) *4

Portas de uplink SFP/SFP+5

Porta do console6
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* Produto PoE exibido. Para produtos não PoE, há um LED Gigabit em vez de um LED PoE.

3 4 5

COMECE  
AQUI



Não configuradoGet Connected
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Para obter suporte e documentação adicional da Cisco, incluindo as instruções de montagem e 
o Guia de administração, acesse https://cisco.com/go/cbs220

1  O switch tentará adquirir um endereço IP se houver um servidor DHCP na rede. Se o switch não puder adquirir um  
 endereço IP por meio do DHCP, ele usará o endereço de IP padrão de fábrica 192.168.1.254 com a máscara de sub- 
 rede.de / 24.
 ● Se o switch estiver usando o endereço de IP padrão de fábrica 192.168.1.254/24, você deve escolher para o   
    computador um endereço de IP que não esteja em uso no intervalo de 192.168.1.2-192.168.1.253.

2  Abra uma janela do navegador da web.

3  Digite o endereço de IP do switch na barra de endereços e pressione Enter. Por exemplo, http://192.168.1.254.
 A página de login do switch será exibida.

4  Insira as informações de login padrão:
 ●  O nome do usuário é cisco
 ●  A senha padrão é cisco  
    (as senhas diferenciam as letras maiúsculas e minúsculas)

5  Clique em Login.

Agora você está pronto para configurar o comutador. Consulte o Guia de Administração para obter detalhes adicionais.

Preparação do switch
Uso do aplicativo móvel: conecte o switch a uma rede sem fio atual. Pode ser um access point sem fio (mostrado 
acima), roteador sem fio ou extensor de malha. Você precisará de algo para atuar como seu servidor DHCP (um roteador 
ou switch conforme mostrado acima). Uma vez conectado, prossiga para a seção “Configurar” para baixar o aplicativo.

Funções LED
LED DESATIVADOVERDE CONSTANTE VERDE PISCANDO LARANJA 

Sistema

LINK/ACT

PoE*

Gigabit*

O switch adquiriu um endereço 
IP por meio do DHCP ou 
um endereço IP estático foi 
configurado manualmente. 

Foi detectado um link entre a porta 
correspondente e outro dispositivo.

O link de 1000 Mbps foi 
estabelecido.

A inicialização, a execução de 
autoteste, a aquisição do endereço IP 
ou do endereço IP padrão de fábrica 
está sendo usada.

A porta está transmitindo o tráfego.

Piscando,
falha de hardware detectada.

Constante
Um dispositivo conectado à 
porta está recebendo energia.

O switch está desligado.

Link inativo.

A porta não está recebendo  
energia ou não está conectada.

A velocidade de conexão está 
abaixo de 1000 Mbps ou a porta 
não está conectada.

Alternativa: configuração de interface de usuário da Web

Instalação
Para obter instruções detalhadas de montagem, consulte a seção “Obtenha suporte”. 

* Dependendo do modelo. Os switches PoE terão apenas um LED PoE, enquanto os switches não PoE terão um LED Gigabit.

Conecte o cabo de alimentação do switch a uma tomada.

Leia o código QR aqui para baixar o aplicativo ou acesse cisco.com/go/cbsapp e 
siga as instruções de instalação.

Baixe o aplicativo móvel Cisco Business

Obtenha suporte

GbE

Usando a Interface do Usuário da Web (IU): conecte um computador a uma das portas do switch com um cabo 
Ethernet. Certifique-se de que seu computador esteja ligado e prossiga com as instruções de Configuração da interface 
de usuário da Web na seção “Configurar”. 


