
Repartição e restauração às instalações padrão
de fábrica no RV132W e no RV134W 
Introdução
 

Uma repartição fechou e reiniciou um roteador que carrega uma configuração salva no
processo. Este processo está executado quando determinadas mudanças nos ajustes
exigem uma repartição ou se o roteador é de resposta ou carreg acima corretamente.
 
Se uma restauração às instalações padrão de fábrica é executada, todos os ajustes de
configuração que foram alterados pelo usuário estão apagados, e o dispositivo retornam a
suas configurações original. Isto pode ser útil se você esquece a senha para o roteador e a
deseja recuperar o acesso.
 
O objetivo deste artigo é explicar como recarregar e restauração às instalações padrão de
fábrica em um roteador RV132W ou RV134W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
RV132W
 
 
RV134W
 
  

Versão de software
 

 
1.0.1.12 (RV132W)
 
 
1.0.1.17 (RV134W)
 
  

Recarregando o dispositivo
 
Repartição usando a interface gráfica de usuário (GUI)
 

Etapa 1. Entre à página do utilitário de configuração da Web do roteador.
 

 
Etapa 2. Escolha a administração > a repartição.
 



 
Etapa 3. Escolha a repartição a opção do dispositivo selecionando o botão de rádio ao lado
dele. Clique a repartição.
 

 
Você verá a seguinte tela quando recarregar está no processo.
 

 
Etapa 4. Você estará registrado para fora uma vez que a repartição é terminada. Entre ao
roteador com as credenciais salvar da administração.
  

Repartição do hardware
 

Etapa 1. Pressione o botão da potência para desligar seu dispositivo. Após 15 segundos
passaram, pressionam o botão da potência um a segunda vez pôr para trás o dispositivo
sobre.
 
Etapa 2. Depois que a repartição é terminada, entre com as credenciais salvar da
administração.
  



Restaure às instalações padrão de fábrica
 

O roteador pode ser restaurado às instalações padrão de fábrica através do utilitário de
configuração da Web ou do botão reset no roteador.
 
Nota: Durante uma operação da restauração, não tente ir em linha, para desligar o roteador,
feche o PC, ou use o roteador até que a operação esteja completa. Isto deve tomar
aproximadamente um minuto. Quando a luz do teste desliga, espere alguns mais segundos
antes de usar o roteador.
  

Restaure usando o GUI
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
repartição.
 

 
Etapa 2. Escolha o retorno às instalações padrão de fábrica após a opção da repartição 
selecionando o botão de rádio ao lado dele. Clique a repartição.
 

 
Você verá a seguinte tela quando recarregar está no processo.
 



 
Etapa 3. Você estará registrado para fora uma vez que a repartição é terminada. Entre ao
roteador com as credenciais salvar da administração.
  

Reinicialização de hardware
 

Etapa 1. Pressione o botão reset posicionado no dispositivo com um pino por
aproximadamente 15 segundos ou até a luz de força na parte dianteira do dispositivo
começa piscar. Os recarregamentos de roteador e são ajustados aos ajustes da
configuração padrão.
 
Etapa 2. Início de uma sessão com as credenciais do padrão. O nome de usuário padrão é 
Cisco e a senha padrão é Cisco.
 
Você tem aprendido agora as etapas recarregar ou retornar às instalações padrão de
fábrica após a repartição usando o GUI ou o hardware de um roteador RV132W ou
RV134W.
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