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Como reinicializar e redefinir as configurações
padrão de fábrica nos roteadores RV160 e
RV260 

Objetivo
 

Uma reinicialização pode ser uma ferramenta muito útil e, para um desempenho ótimo, deve
ser feita regularmente. Uma reinicialização é necessária para atualizar a imagem ativa após
a atualização do firmware ou do idioma. Às vezes, uma reinicialização pode ser necessária
para salvar as configurações. É uma solução simples tentar se o roteador não está
funcionando corretamente ou se está tendo problemas de conexão.
 
Às vezes, uma redefinição para as configurações padrão de fábrica também pode ser muito
útil. Às vezes, o roteador pode não estar sendo executado corretamente e a solução não é
óbvia. Ou talvez você tenha recebido um roteador que outra pessoa na empresa usou e
precise limpar a configuração e começar de novo.
 
O objetivo deste artigo é explicar como reinicializar e redefinir as configurações padrão de
fábrica em um roteador RV160 ou RV260.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV160
RV260
  

Versão de software
 

1.0.00.13
  

Fazer login no roteador
 

Em seu navegador da Web, insira o endereço IP do roteador. Insira as credenciais. Se você
fez uma redefinição de fábrica ou esta é a primeira vez que você está digitando credenciais,
o endereço IP padrão é 192.168.1.1 e as credenciais são cisco para nome de usuário e
senha.
 
Note: Se você esqueceu o endereço IP do roteador e não tem uma configuração específica
que precisa manter, você pode redefinir os padrões de fábrica no dispositivo físico. Abra um
clipe de papel e insira a extremidade dele no pequeno botão de reinicialização com
reentrância. Aguarde 10 segundos e você verá que as luzes do dispositivo acendem. Levará
pelo menos alguns minutos para inicializar novamente. Seu endereço IP será revertido para
192.168.1.1.
 



  
Execute uma reinicialização
 

Navegue até Administration > Reboot. Selecione o botão de opção para reinicializar o
dispositivo. Clique em Reiniciar. A reinicialização levará alguns minutos para ser concluída.
Você pode verificar a imagem ativa após reinicializar aqui para garantir que esteja
executando a versão mais recente. Se não tiver certeza se tem a versão mais recente, vá
para Suporte da Cisco e verifique.
 

  
Retornar às configurações padrão de fábrica após a
reinicialização
 

Quando Return to Fatory Default Settings after Reboot (Retornar às configurações padrão

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html


de fábrica depois que a reinicialização é executada), todas as configurações são perdidas e
as configurações voltam ao padrão. Se você tiver uma configuração complicada, talvez
queira fazer o backup, mas lembre-se, um erro na sua configuração pode ser o que está
causando o problema.
 
Note: As configurações padrão geralmente são as mais comuns e são pré-selecionadas
quando você compra o dispositivo.
 
Navegue até Administration > Reboot. Selecione o botão de opção para Retornar às
configurações padrão de fábrica após a reinicialização. Clique em Reiniciar. Levará alguns
minutos para executar esta ação.
 

  
Retorne às configurações padrão de fábrica incluindo
certificados após a reinicialização
 

Esta ação faz tudo o que um retorno às configurações padrão de fábrica após a
reinicialização faz, mas também remove certificados. Você gostaria de fazer isso se tiver um
certificado expirado ou inválido anexado ao roteador.
 

  
Conclusão
 



Agora você aprendeu as etapas de reinicialização, retornar às configurações padrão de
fábrica após a reinicialização e retornar às configurações padrão de fábrica, incluindo
certificados após a reinicialização. Se essas ações não resolverem seu problema, você
poderá encontrar mais informações sobre Troubleshooting no RV160 ou RV260 Router aqui
.
 

 https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html
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