
Pesquise defeitos o registro de mensagens
falsas do bloco no Roteadores RV042 e RV042G
VPN 

Objetivo
 

Uma mensagem falsa registrada do bloco é uma mensagem que o dispositivo gerencia
quando um dispositivo não está funcionando com a versão de software a mais atrasada e
está causando problemas com o sistema. Esta mensagem obstrui o dispositivo do
funcionamento até que o dispositivo esteja atualizado. A finalidade deste documento é guiá-
lo em como pesquisar defeitos o RV042 e o RV042G quando registra mensagens falsas do
bloco.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV042 
• RV042G
  

Versões de software
 

• v4.2.1.02 [RV042 e RV042G]
  

Pesquise defeitos mensagens falsas do bloco em RV042 e em
RV042G
 

Se você tem um RV042 ou um RV042G que estejam registrando mensagens falsas do
“bloco”, promova o firmware a versão de liberação a mais atrasada a 4.0.2.08-tm ou a mais
tarde. Uma upgrade de firmware deve ajudá-lo a resolver a edição.
 
Você pode transferir o novo firmware aqui. Para obter mais informações sobre do software,
verifique para fora o documento dos Release Note, que está disponível aqui.
  

Procedimento da upgrade de firmware
 

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

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=282414011&softwareid=282465789&release=4.0.2.08-tm&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
/content/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv0xx/release/rv0xx_rn_v4-0-2-08.pdf


 
Etapa 2. Clique o botão Browse, e selecione o firmware baixado para promover o
dispositivo.
 
Etapa 3. Elevação do clique. O processo da upgrade de firmware pode tomar alguns
minutos, não desliga a potência nem pressiona o botão reset. Também, não feche o
indicador nem desligue o link durante o processo de upgrade.
 
Nota: Se o dispositivo não tem o firmware mais recente, você pode transferi-lo clicando o 
download de firmware do botão do site. Este botão dirigi-lo-á ao página da web de Cisco
que tem o arquivo para atualizar o firmware do dispositivo.
 
Para uns detalhes mais adicionais na upgrade de firmware consulte por favor o artigo
autorizado upgrade de firmware no Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082 VPN.
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