
standaardinstellingen voor de herstart en het
opnieuw instellen van de fabriek op WAP131 

Doel
 

De fabrieksstandaard herstelt alle configuratie-instellingen die door de gebruiker zijn
gewijzigd en herstelt het apparaat in de oorspronkelijke instellingen. Dit kan handig zijn als u
het wachtwoord aan een apparaat kwijtraakt en de toegang wilt herstellen.
 
Het apparaat wordt opnieuw opgestart met een opgeslagen configuratie.
 
Het doel van dit artikel is om u te laten zien hoe u de standaardinstellingen van de fabriek
kunt herstellen en hoe u een WAP131 draadloos access point opnieuw kunt opstarten.
 
Opmerking: Het is raadzaam een reservekopie van de configuratie op te slaan voordat u dit
proces start. Raadpleeg de Configuratiebestanden van downloads en back-ups op WAP131
en WAP351 voor meer informatie.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP131
  

Softwareversie
 

•1.0.0.39
  

Op fabrieksstandaard terugzetten
 

Er zijn twee manieren om het access point opnieuw in te stellen op de standaard
fabrieksinstelling:
 

・ Hardware reset
 
・ Beginwaarden met het gebruik van het web configuratie hulpprogramma
  

Hardware opnieuw instellen
 

Stap 1. Houd de Reset-knop aan de achterzijde van het apparaat ongeveer tien seconden
ingedrukt met een speld.
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Het access point wordt opnieuw geladen en ingesteld op de standaardinstellingen.
 
Stap 2. Meld u aan bij de standaardreferenties. De standaardgebruikersnaam is cisco en het
defaultwachtwoord is cisco.
  

Beginwaarden met het gebruik van het Web Configuration Utility
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie > Herstart.
De pagina Herstart wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op de knop Herstart om het apparaat opnieuw in te stellen.
 

 
Er verschijnt een pagina met bevestiging:
 

 
Stap 3. Klik op OK.
 



 
Er verschijnt een voortgangsbalk:
 

 
Stap 4. Nadat de computer opnieuw is opgestart, logt u met de
standaardaanmeldingsgegevens in. De standaardgebruikersnaam is cisco en het
defaultwachtwoord is cisco.
  

Het apparaat herstarten
 

Er zijn twee manieren om het access point te herstarten:
 

・ Herstart van hardware
 
・ Herstart met behulp van het web configuratieprogramma
  

Herstart van hardware
 

Stap 1. Druk op de knop Aan/uit om het apparaat uit te schakelen. Na 10 seconden drukt u
nogmaals op de Aan/Uit-knop om het apparaat weer in te schakelen. Het access point wordt
opnieuw opgestart en opnieuw verstuurd.
 

 
Opmerking: De Aan/Uit-knop heeft geen effect als de WAP wordt gevoed met PoE (Power
over Ethernet).
  

Restart opnieuw met het gebruik van de webgebaseerde applicatie



Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie > Herstart.
De pagina Herstart wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik om het apparaat opnieuw te starten op de knop Herstart.
 

 
Er verschijnt een pagina met bevestiging:
 

 
Stap 3. Klik op OK om verder te gaan met de herstart.
 

 
Er verschijnt een voortgangsbalk:
 

 
Stap 4. De pagina Aanmelden wordt weergegeven. Aanmelden met de opgeslagen
beheerreferenties.
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