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Restaure às instalações padrão de fábrica no
Roteadores RV320 e RV325 VPN 
Objetivo
 
Em determinadas situações, é desejável restaurar a configuração de roteador às configurações
padrão de fábrica originais. Isto é útil quando você quer remover uma configuração indesejável
que este presente no roteador. Se você configurou um roteador e a configuração se tornou muito
complexa ou se você quer mover um roteador de uma rede para outro, você pode restaurar o
roteador aos padrões de fábrica e configurar-lo como um roteador novo. Este original fornece a
informação em como restaurar a série do VPN Router RV32x a suas instalações padrão de
fábrica através de dois métodos. O primeiro é através da interface do utilizador, o segundo
método é o botão reset físico.
 
Cuidado: Após a restauração, todas as configurações que salvar no dispositivo são perdidas.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

RV320 | (Transferência o mais tarde)
RV325 | (Transferência o mais tarde)
  

Restaure o roteador aos padrões de fábrica
 
Método 1 - Padrão de fábrica
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema > o
padrão de fábrica. A página de padrão de fábrica abre:
 

 
 
Etapa 2. Padrão de fábrica do clique a fim restaurar o roteador a suas instalações padrão de
fábrica. Um mensagem de confirmação aparece.
 

 
 
Etapa 3. Clique sim para continuar restaurar as configurações padrão.

https://software.cisco.com/download/home/284005929/type
https://software.cisco.com/download/home/284005936/type


Padrão de fábrica que inclui Certificados
 
Se você faz uma fábrica restaurada incluindo os Certificados, a seguir todos os Certificados
geraram pelo usuário ou os Certificados fornecidos por um fornecedor de terceira parte são
perdidos igualmente.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema > o
padrão de fábrica. A página de padrão de fábrica abre:
 

 
Etapa 1. Padrão de fábrica do clique que inclui Certificados a fim restaurar o roteador a seu
padrão de fábrica que inclui todos os Certificados que você gerou. O mensagem de confirmação
aparece.
 

 
Etapa 2. Clique sim para continuar restaurar as configurações padrão de fábrica que incluem
Certificados.
  
Método 2 - Botão físico
 
Etapa 1. Encontre um clipe e dobre-o para permitir a inserção na cavidade do botão.
 
Etapa 2. Introduza o clipe na cavidade do botão e guarde-o para o tão pouco quanto 3 - os
segundos 10. Todas as luzes de indicador piscarão uma vez e começarão o processo de
reinicialização.
 



 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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