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Hoe de taal van het op switchsoftware
gebaseerde hulpprogramma te wijzigen 

Doel
 

Eén van de productfuncties van een switch is de localisatie waarbij u uit meerdere taalopties
kunt kiezen. De productdocumentatie en het web-based hulpprogramma worden vertaald in
overeenstemming met de taal die u het meest geschikt acht om toegang te krijgen tot de
switch, nadat de taal is gewijzigd.
 
Dit artikel zal u tonen hoe u in uw op het web geprefereerde schakelaar uw nutstaal kunt
veranderen.
 
Opmerking: Dit artikel gaat ervan uit dat u uw favoriete taal al hebt gedownload van het 
Cisco Download Center.
  

Toepasselijke apparaten
 

SX250 Series-switches
Sx350 Series
SG550XG router
  

Softwareversie
 

2.2.0.66
  

De taal wijzigen
 

Stap 1. Meld u aan bij het op het web gebaseerde programma.
 
Stap 2. Klik op de vervolgkeuzelijst onder Taal boven op de pagina en klik vervolgens op 
Download Language. Standaard wordt deze ingesteld op Engels.
 

 
Opmerking: Als u de taal voor het eerst probeert te wijzigen, wordt u automatisch naar de
pagina Bestandsbewerkingen geleid. Ga als dit niet het geval is naar Beheer >
Bestandsbeheer > Bestandsbewerkingen.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html
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Stap 3. Klik op de knop Bestand uploaden onder Bewerkingstype. Dit is de enige selecbare
bewerking voor het downloaden van taalbestanden.
 

 
Stap 4. Klik op de radioknop Taalbestand onder Type doelbestand.
 

 
Stap 5. Klik op de kopiëren die u wilt gebruiken. De beschikbare opties zijn:
 

HTTPS/HTTPS — staat u toe om een vooraf gedownload bestand van een website te kiezen.
USB — Hiermee kunt u het taalbestand downloaden dat opgeslagen is via een USB-
flashstation.
Interne Flitser — staat u toe om het taalbestand te kopiëren van het interne flitsgeheugen.
 

Opmerking: In dit voorbeeld is een HTTP/HTTPS-radioknop gekozen.
 

 
Stap 6. Klik op Kies bestand en kies het taalbestand dat u al hebt gedownload. Klik



vervolgens op Openen. Als u in Stap 5 voor USB of Interne Flash hebt gekozen, specificeert
u het volledige pad en de bestandsnaam.
 

 
Opmerking: In de afbeelding hieronder werd het Chinese taalbestand met de bestandsnaam 
Sx350_550_LANG_zh_CN_2.1.0.50.lang als voorbeeld gekozen.
 

 
Stap 7. Wacht tot de verwerking van gegevens is voltooid. Het zou dan een Success bericht
moeten tonen.
 

 
Stap 8. Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt bevestigd dat de taallijst is gewijzigd.
Klik op OK.
 



 
Stap 9. Om te controleren of de nieuwe gedownload taal nu beschikbaar is, klikt u op het
pijltje onder Taal boven op de pagina. U dient nu de extra taaloptie te hebben. Klik op de
gewenste taal.
 
Opmerking: In dit voorbeeld werd de Chinese taal gekozen.
 

 
U zou nu met succes de taal van uw schakelaar web-gebaseerde hulpprogramma moeten
hebben gewijzigd.
 

 
Opmerking: Als u weer Engels wilt gebruiken, kiest u Engels uit de
vervolgkeuzemogelijkheden Taal. In plaats hiervan kunt u ook uw taal kiezen bij het inloggen
op de schakelaar van het web-gebaseerde hulpprogramma.
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