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upgrade van firmware op RV016, RV042,
RV042G en RV082 VPN-routers 
Doel
 
Om de firmware te verbeteren, moet u een specifiek bestand downloaden van het internet en naar
het apparaat uploaden. Firmware-upgrades kunnen software-afbreekstreepjes repareren, functies
verbeteren en de levensduur van het apparaat verlengen. Deze verbeteringen kunnen de algehele
prestaties van een apparaat ten goede komen. Wanneer een firmware-upgrade wordt toegepast,
stopt de communicatie van de router tijdelijk. 
 
Dit document legt uit hoe u de firmware op RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers kunt
verbeteren.
  
Toepasselijke apparaten
 

RV016 (laatste download)
RV042 (laatste download)
RV042G (laatste download)
RV082 (laatste download)
  

Nieuwste firmware downloaden
 
Download het juiste bestand met behulp van de bovenstaande koppelingen. Het bestand wordt
standaard opgeslagen in de map voor downloads.
  
upgrade van firmware
 
Stap 1. Meld u aan bij het routerconfiguratieprogramma en kies systeembeheer > firmware-
upgrade. De pagina upgrade-firmware wordt geopend:
 

 
Opmerking: Klik op Firmware Download van Web Site als u de firmware nog niet gedownload

/content/en/us/support/routers/rv016-multi-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
/content/en/us/support/routers/rv042-dual-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
/content/en/us/support/routers/rv042g-dual-gigabit-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
/content/en/us/support/routers/rv082-dual-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
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hebt. Als u op deze knop hebt gedrukt, wordt de informatiepagina voor uw router geopend in een
nieuw venster van een webbrowser. Klik op Software downloaden onder de optie Ondersteuning
aan de rechterkant van de pagina. Klik op Small Business Router Firmware op de volgende
webpagina en selecteer uw apparaat om de firmware te downloaden.
 
Stap 2. Klik op de knop Bestand kiezen om de firmware-versie te kiezen die u op het apparaat
hebt geïnstalleerd. 
 

 
Stap 3. Klik op upgrade nadat het bestand is geopend en verschijnt naast de knop Bestand
kiezen. Klik op OK in het bevestigingsvenster. Het upgrade van de firmware start.
 
Opmerking: Als de firmware gedownload is naar een vorige firmware-versie, wordt het apparaat
hersteld naar fabrieksinstellingen en gaan alle geconfigureerde instellingen verloren. 
 
Opmerking: Een upgrade als firmware kan een paar minuten duren. Koppel het apparaat niet los
en trek de stekker niet uit het stopcontact van uw computer. Zodra de firmware is voltooid, wordt
het volgende weergegeven:
 

 
Nadat de herstart is voltooid, logt het apparaat de gebruiker uit.
 
Voor meer informatie, met inbegrip van verbindingen met alle artikelen en documentatie op uw
reeks router, selecteer van het volgende:
 

RV016 VPN-router met meervoudig WAN
RV042 VPN-router met dubbel WAN
RV082 VPN-router met dubbel WAN
 

/content/en/us/support/routers/rv042-dual-wan-vpn-router/model.html
/content/en/us/support/routers/rv042-dual-wan-vpn-router/model.html
/content/en/us/support/routers/rv082-dual-wan-vpn-router/model.html
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