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Afbeeldingen van firmware vervangen door een
draadloos access point 

Doel
 

Een firmware is het beheerprogramma voor apparaten zoals draadloos access point (WAP).
WAP's hebben twee firmware-afbeeldingen of -bestanden. Dit is zo dat als het ene firmware-
bestand om welke reden dan ook faalt, het andere, back-up of niet-actief kan worden
gebruikt. U kunt ook kiezen om het ene boven het andere te gebruiken.
 
Dit artikel legt uit hoe u het primaire of actieve beeld en het secundaire of niet-actieve beeld
van de firmware op een WAP kunt ruilen.
  

Toepasselijke apparaten
 

WAP100 Series - WAP131, WAP150
WAP300 Series - WAP351, WAP361, WAP371
WAP500 Series - WAP551, WAP561, WAP571, WAP571E
  

Softwareversie
 

1.0.2.2 - WAP131, WAP351
1.2.1.3 - WAP551, WAP561
1.0.1.7 - WAP150, WAP361
1.0.0.17 - WAP571, WAP571E
1.3.0.3 - WAP371
  

Afbeeldingen van firmware vervangen
 

Stap 1. Meld u aan bij het op internet gebaseerde hulpprogramma en kies Beheer >
Firmware beheren.
 
N.B.: De menuopties in de afbeelding hieronder kunnen afhankelijk van het model van het
door u gebruikte apparaat verschillen. WAP361 wordt als voorbeeld gebruikt.
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De volgende informatie wordt weergegeven:
 

PID VID — de product-ID (PID) en versie-ID (VID) van het toegangspunt.
Actieve Firmware versie — De versie van het momenteel actieve firmware-beeld. 
Inactive Firmware versie — De versie van het reservesoftware. 
 

Opmerking: Deze pagina kan ook worden gebruikt voor software-upgrades wanneer een
update beschikbaar is.
 
Stap 2. Klik op de knop Actieve afbeelding splitsen om de niet-actieve afbeelding te laden en
het actief te maken.
 
Opmerking: In dit voorbeeld zal de momenteel actieve firmware versie 1.0.1.7 worden
gedraaid met de inactieve 1.0.1.16.
 

 
Stap 3. Klik op OK om naar de secundaire afbeelding te schakelen. Het apparaat start
opnieuw op.
 



 
Stap 4. De pagina verandert om opnieuw te beginnen. U kunt de pagina niet verfrissen of
naar een andere pagina navigeren terwijl de herstart is gestart. Anders wordt de firmware-
swap afgebroken. Nadat de herstart is voltooid, wordt u uit de WAP gelogd.
 
Opmerking: Een verbinding met de WAP kan tijdelijk gedurende een paar minuten verloren
gaan.
 

 
Stap 5. Om te controleren of de firmware is veranderd, logt u in op het webgebaseerde
hulpprogramma en kiest u Beheer > Firmware beheren.
 
Opmerking: In dit voorbeeld is de actieve versie van de firmware nu 1.0.1.16
 

 
U hebt nu met succes de firmware-afbeeldingen op uw toegangspunt omgewisseld.
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