
Ajustes alternativos e da restauração em
RV110W 

Objetivo
 

No RV110W, em um usuário podem as configurações do backup ou da restauração dos
ajustes para o roteador. Um usuário pode então rapidamente restaurar configurações no
caso de uma emergência transferindo arquivos pela rede um arquivo de configuração de
backup. Este artigo explica como aos ajustes alternativos e da restauração no RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV110W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher ajustes da administração > do
backup/restauração. A página alternativa/da restauração ajustes abre:
 

  
A transferência ou cancela uma configuração.
 

Com este procedimento, um usuário pode transferir uma configuração em caso de uma



emergência ou suprimir de uma configuração que seja já não útil.
 
Etapa1. Na transferência da configuração & na tabela clara, clique o botão de rádio da
configuração que você quer transferir ou cancelar.
 

 
Etapa 2. Clique a transferência para salvar uma cópia da configuração a seu computador,
ou clique-a claramente para cancelar a configuração.
  

Transfira arquivos pela rede uma configuração.
 

Com este procedimento, um usuário pode transferir arquivos pela rede uma configuração do
computador para restaurar rapidamente ajustes precedentes.
 
Etapa 1. Clique o botão de rádio da configuração de inicialização se você quer transferir
arquivos pela rede uma configuração de inicialização, do clique o botão de rádio da 
configuração de backup se você quer transferir arquivos pela rede uma configuração de
backup. 
 



 
• Configuração de inicialização — Esta opção é a configuração que está disponível quando
o utilitário de configuração está primeiramente aberto.
 
• Configuração de backup — Esta opção é a configuração que é a mais atual.
 

Etapa 2. O clique consulta para encontrar o arquivo de configuração.
 
Etapa 3. Selecione o arquivo desejado e clique o começo para transferir arquivos pela rede 
para transferir arquivos pela rede o arquivo de configuração.
  

Copie uma configuração.
 

Com este procedimento, um usuário pode copiar uma configuração em uma outra
configuração.
 
Etapa1. Na configuração copie o campo, escolhem uma configuração copiar do
menuguration da gota-para baixo da primeira cópia para copiar.
 



 
Etapa 2. Do segundo menu suspenso da cópia, escolha uma configuração que a cópia
substitua.
 
Etapa 3. Começo do clique a copiar.
  

Gerencia uma chave de criptografia
 

Uma chave de criptografia ajuda a fazer os arquivos de backup mais seguros. Este
procedimento mostrará como criar uma chave de criptografia.
 
Etapa 1a. Ajustes avançados da mostra do clique.
 



 
 
Etapa 1b. O campo avançado dos ajustes tornar-se-á visível. 
 

 
Etapa 2. No campo, incorpore uma frase com toda a combinação de caráteres que serão
usados para criar uma chave.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar mudanças.
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