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Como mudar a língua da utilidade com suporte
na internet do interruptor 

Objetivo
 

Uma das características do produto de um interruptor é a localização onde você pode
selecionar das opções múltiplas da língua. A documentação do produto e a utilidade com
suporte na internet são traduzidas de acordo com sua língua preferida ao alcançá-los do
interruptor, após ter mudado a língua.
 
Este artigo mostrar-lhe-á como mudar a sua língua de serviço público com suporte na
internet preferida do interruptor.
 
Nota: Este artigo supõe que você tem transferido já sua língua preferida do centro da
transferência de Cisco.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
SG550XG
  

Versão de software
 

2.2.0.66
  

Mude a língua
 

Etapa 1. Início de uma sessão à utilidade com suporte na internet do interruptor.
 
Etapa 2. Clique a seta da gota-para baixo sob a língua na parcela superior da página a
seguir clique a língua da transferência. À revelia, é ajustada ao inglês.
 

 
Nota: Se é sua primeira tentativa de mudar a língua, você estará dirigido automaticamente à
página das operações do arquivo. Se não, vá às operações da administração > do
gerenciamento de arquivos > do arquivo.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html
https://software.cisco.com/download/navigator.html
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Etapa 3. Clique o botão de rádio do arquivo da atualização sob o tipo de operação. Esta é a
única operação selecionável para a transferência do arquivo de idioma.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio do arquivo de idioma sob o tipo de arquivo de destino.
 

 
Etapa 5. Clique o método da cópia que você quer usar. As opções disponíveis são como
segue:
 

HTTPS/HTTPS — permite que você escolha um arquivo PRE-transferido de um Web site.
USB — permite que você transfira o arquivo de idioma armazenado através de uma
movimentação do flash USB.
Flash interno — permite que você copie o arquivo de idioma da memória de flash interno.
 

Nota: Neste exemplo, o botão de rádio HTTP/HTTPS foi escolhido.
 

 



Etapa 6. Clique escolhem o arquivo e escolhem o arquivo de idioma que você PRE-tem
transferido já. Então, clique aberto. Se você escolheu o USB ou o flash interno na etapa 5,
dê entrada com o caminho cheio e o nome de arquivo.
 

 
Nota: Na imagem abaixo, o arquivo de idioma chinês com o nome de arquivo 
Sx350_550_LANG_zh_CN_2.1.0.50.lang foi escolhido como um exemplo.
 

 
Etapa 7. Espere até que o processamento dos dados esteja completo. Deve então mostrar
um mensagem de sucesso.
 

 
Etapa 8. Uma caixa de diálogo aparece de confirmação que a lista da língua esteve
alterada. Clique em OK.
 



 
Etapa 9. Para verificar se a língua recentemente transferida está agora disponível, clique a
seta da gota-para baixo sob a língua na parcela superior da página. Você deve agora ter a
opção adicional da língua. Clique sua língua preferida.
 
Nota: Neste exemplo, a língua chinesa foi escolhida.
 

 
Você deve agora com sucesso ter mudado a língua de sua utilidade com suporte na internet
do interruptor.
 

 
Nota: Se você quer usar outra vez o inglês, escolha o inglês das opções da gota-para baixo
da língua. Alternativamente, você pode igualmente escolher sua língua em cima da abertura
à utilidade com suporte na internet do interruptor.
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