Upgrade de firmware no VPN Router CVR100W
Objetivo
O firmware transferido ao dispositivo atua como instruções específicas para o dispositivo.
Diz essencialmente ao dispositivo o que fazer, como fazê-lo e como comunicar-se com os
outros dispositivos. Quando você promove o firmware mantém o dispositivo atualizado. Uma
upgrade de firmware pode igualmente fixar erros dentro do dispositivo e adicionar as opções
novas que podem não ter estado disponíveis antes. Este artigo explica como promover o
firmware no roteador CVR100W.

Dispositivo aplicável
●

CVR100W

Download do software URL
VPN Router CVR100W

Upgrade de firmware
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a upgrade
de firmware. A página da upgrade de firmware abre:

A página indica a informação seguinte:
●

●

●

Modelo do dispositivo — Indica o modelo do dispositivo, neste caso o CVR100W.
O PID VID- indica o ID de produto (PID) e a versão ID (VID) do dispositivo.
Versão do firmware atual — Indica o firmware atual no dispositivo.
Etapa 2. (opcional) se o arquivo firmware desejado não é transferido já ao computador, clica
este link para transferir o firmware mais recente:
Etapa 3. Clique consultam para escolher previamente o firmware baixado na localização &
para selecionar o campo de arquivo da elevação.

Etapa 4. (opcional) para restaurar todos os ajustes aos padrões de fábrica após a upgrade
de firmware, verifica restaurados todos os ajustes de configuração à caixa de verificação
dos padrões de fábrica. Isto restaurará automaticamente o dispositivo aos padrões de
fábrica uma vez que a upgrade de firmware está completa.
Etapa 5. Elevação do começo do clique para promover o firmware. Toma aproximadamente
um minuto para terminar o processo.
Cuidado: Não tente desligar, reiniciar, ou parada programada o roteador ou interromper o
processo quando promover enquanto este pode causar alguns problemas graves e tornar o
roteador inusável.

