Upgrade de firmware no Roteadores RV016,
RV042, RV042G, e RV082 VPN
Objetivo
Para promover o firmware, um arquivo específico deve ser transferido do Internet e ser transferido
arquivos pela rede ao dispositivo. As upgrades de firmware podem fixar Bug de Software,
melhorar características, e estender a vida do dispositivo. Estas melhorias podem beneficiar o
desempenho geral de um dispositivo. Quando uma upgrade de firmware é aplicada as
comunicações do roteador para temporariamente.
Este original explica como promover o firmware no Roteadores RV016, RV042, RV042G, e
RV082 VPN.

Dispositivos aplicáveis
●

●

●

●

RV016 (transferência o mais tarde)
RV042 (transferência o mais tarde)
RV042G (transferência o mais tarde)
RV082 (transferência o mais tarde)

Firmware mais recente da transferência
Transfira o arquivo apropriado usando as relações acima. À revelia, o arquivo salvar em seu
dobrador das transferências.

Upgrade de firmware
Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha o gerenciamento de sistema > a
upgrade de firmware. A página da upgrade de firmware abre:

Nota: Download de firmware do clique do site se você não tem transferido já o firmware. Uma vez

que clicada, a página de informação para seu roteador abrirá em uma nova janela de um web
browser. Clique o software da transferência sob o título do apoio no lado direito da página. Clique
o firmware do roteador da empresa de pequeno porte no Web page seguinte e selecione seu
dispositivo para transferir o firmware.
Etapa 2. Clique o botão File Button da escolha para escolher a versão de firmware que você
escolheu instalar no dispositivo.

Etapa 3. Uma vez o arquivo foi aberto e aparece ao lado do botão File Button da escolha,
elevação do clique. APROVAÇÃO do clique na janela de confirmação. O processo da upgrade de
firmware começará.
Nota: Se o firmware é degradado a uma versão de firmware precedente, o dispositivo estará
restaurado aos padrões de fábrica e todos os ajustes configurados serão perdidos.
Nota: Uma upgrade de firmware pode tomar alguns minutos. Por favor não desligue a potência
nem desconecte o dispositivo de seu computador. Uma vez que o firmware está completo o
seguinte é indicado:

Depois que a repartição está completa, os log do dispositivo o usuário para fora.
Para mais informação, incluindo as relações a todos os artigos e a documentação em seu
roteador de série, selecione do seguinte:
●

●

●

VPN Router RV016 Multi-WAN
RV042 Dual VPN Router MACILENTO
RV082 Dual VPN Router MACILENTO

