
●

●

Firmware/upgrade de idioma em RV130 e em
RV130W usando a interface da WEB 
Objetivo
 
Promover ao firmware mais recente pode ajudar a fixar erros e outras edições intermitentes no
roteador. Os arquivos de idioma podem igualmente ser aplicados para mudar a língua nativa do
utilitário de configuração.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como promover o firmware e/ou a língua no Roteadores
RV130 e RV130W.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

RV130 | 1.0.3.52 (transferência o mais tarde)
RV130W | 1.0.3.52 (transferência o mais tarde)
  

Promovendo a língua/firmware
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
firmware/upgrade de idioma. A página do firmware/upgrade de idioma abre:
 

 
Nota: Você pode verificar o modelo do dispositivo e a versão de firmware atual na área de
informação do sistema.
  
Upgrade de firmware automática

https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304
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Etapa1. Do intervalo – Verifique cada lista de drop-down, escolha como frequentemente você
como o dispositivo verificaria automaticamente com Cisco para ver se há revisões de firmware
possíveis.
 

 
As opções são alistadas como segue:
 

Nunca
Semana
Mês
 

Etapa 2. Clique a verificação abotoam-se agora para verificar agora para ver se há uma upgrade
de firmware.
 

 
Etapa 3. Automaticamente da lista de drop-down do melhoramento, escolha quando você como o
dispositivo promoveria automaticamente uma vez o novo firmware foi detectado.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

Nunca - Permite que você controle manualmente as configurações da elevação de todos os
dispositivos em sua rede. Manualmente promover pode ser útil se você tem uma rede
complexo, e os dispositivos exigem configurações específicas. 
 
Imediatamente - Assegura-se de que seus dispositivos tenham o firmware mais recente
assim que o novo firmware for detectado. 
 
No tempo especificado - Permite que você selecione um período apropriado para que os
dispositivos promovam automaticamente. No período apropriado escolher pôde ser quando
há pouco a nenhum tráfego em sua rede.
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Etapa 4. Se você escolheu no tempo especificado em etapa 3, incorpore as horas específicas
promover automaticamente nas listas de drop-down correspondentes. Se não, você pode saltar
esta etapa.
 

 
Etapa 5. Na notificação através do campo, verifique as caixas de seleção desejadas para indicar
como o dispositivo o informa quando o novo firmware se torna disponível e/ou quando está
instalado automaticamente pelo dispositivo.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

Admin GUI - As notificações aparecerão na relação do administrador.
Email a - As notificações serão enviadas a um endereço email configurado.
 

Etapa 6. Se você verificou o email à caixa de verificação na etapa 5, clique o botão do endereço
email. A página dos ajustes do email publica-se:
 



 
Passo 7. No campo do alerta do email do novo firmware, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir o dispositivo de alertá-lo das upgrades de firmware através do email.
 

 
Nota: A fim configurar inteiramente o alerta do email, refira ajustes do email no RV130 e no
RV130W. Uma vez que você é terminado, navegue de volta à página do firmware/upgrade de
idioma escolhendo a administração > o firmware/upgrade de idioma.
  
Firmware/upgrade de idioma manuais
 
Etapa1. No campo do tipo de arquivo, clique o botão de rádio para o tipo de arquivo que você
deseja carregar no dispositivo.
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As opções disponíveis são definidas como segue:
 

Imagem de firmware - Uma imagem de firmware é usada para promover a versão de firmware
de um dispositivo.
Arquivo de idioma - Um arquivo de idioma que seja usado para promover a língua nativa do
dispositivo.
 

Etapa 2. Na elevação do campo, escolha de onde você quer o arquivo da elevação para que seu
dispositivo seja transferido arquivos pela rede.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

cisco.com - Instala o arquivo o mais atrasado da elevação diretamente do apoio de Cisco &
transfere o Web page. Esta opção é não disponível para arquivos de idioma, porque as
upgrades de idioma exigem a especificação feita sob encomenda de que língua mudar a. Se
isto é escolhido, salte a etapa 4. 
 
PC - Instala um arquivo existente da elevação de um diretório em seu computador pessoal.
Promover de seu PC pode ser útil se você têm o arquivo para uma versão de firmware
específica ou a língua a que você quer promover.
 

Etapa 3. Se você escolheu promover de seu PC em etapa 2, as imagens de firmware e os
arquivos de idioma fornecidos por Cisco podem manualmente ser transferidos em seu
computador. Se não você pode saltar esta etapa. Sob a seção de informação do sistema da 
página, clique a relação da transferência na transferência o campo do firmware mais recente.
Uma janela de navegador nova abrirá a direção de você ao apoio de Cisco & transfere o Web
page.
 



 
Etapa 4. (opcional) se você quer o dispositivo reverter às instalações padrão de fábrica quando o
firmware/upgrade de idioma é aplicados, verifica restaurado todas as configurações/ajustes à 
caixa de verificação dos padrões de fábrica. As mudanças são aplicadas depois que as
repartições do dispositivo.
 

 
Etapa 5. Elevação do começo do clique para começar a elevação. O dispositivo recarregará
automaticamente uma vez que a atualização está completa.
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