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Repartição e restauração aos padrões de fábrica
no SG550XG e no SG350XG 
Objetivo
 
Recarregar um interruptor pode ser útil para diagnosticar problemas dos trabalhos em rede, ou
para restaurar o interruptor aos padrões de fábrica. Você pode igualmente ajustar o interruptor
para recarregar em uma data específica, ou em uma certa quantidade de tempo. Esta
característica é útil se você quer recarregar um interruptor durante um período de baixa atividade,
ou depois que uma configuração importante exige uma repartição.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como recarregar o SG550XG e o SG350XG usando a
interface gráfica de usuário (GUI). Se você prefere restaurar exatamente o interruptor o
dispositivo ou através do comando line interface(cli), verifique restaurado para fora um interruptor
manualmente ou com o CLI.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Série SG350X | 2.0.0.73 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 2.0.0.73 (transferência o mais tarde)
  

Recarregando o interruptor
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. Se você precisa a orientação
neste processo, verifique para fora como registrar na interface gráfica de usuário (GUI) de um
interruptor e escolher a administração > a repartição. A página da repartição abre.
 

Etapa 2. No campo da repartição, selecione quando o interruptor recarregará.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5559-how-to-manually-reload-or-reset-a-switch-through-the-command.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5559-how-to-manually-reload-or-reset-a-switch-through-the-command.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5559-how-to-manually-reload-or-reset-a-switch-through-the-command.html
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/1238-tz-log-into-the-gui-of-a-switch.html
/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/1238-tz-log-into-the-gui-of-a-switch.html


As opções são:
 

• Imediato – O interruptor recarregará imediatamente quando o botão da repartição é
pressionado.
 
• Data – Use as listas de drop-down para indicar uma data e hora específica para que o
interruptor recarregue
 
• Em uso as listas de drop-down para indicar quanto o tempo passará (nos dias, nas horas,
e nos minutos) antes do interruptor recarregarão.
 

Etapa 3. Verifique a restauração à caixa de seleção dos padrões de fábrica se você quer o
interruptor cancelar tudo de seus ajustes e retornar aos padrões de fábrica quando recarrega.
Você pode somente usar esta função se o interruptor está indo recarregar imediatamente; sua
seleção no campo da repartição comutará automaticamente a imediato quando esta caixa é
selecionada.
 

Nota: Você não pode ter o arquivo de configuração de inicialização claro e a restauração às 
caixas de seleção dos padrões de fábrica selecionadas ao mesmo tempo.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de seleção clara do arquivo de configuração de inicialização para
cancelar o arquivo de configuração de inicialização quando as repartições do interruptor. Você



pode somente usar esta função se o interruptor está indo recarregar imediatamente; sua seleção
no campo da repartição comutará automaticamente a imediato quando esta caixa é selecionada.
 

Nota: Você não pode ter o arquivo de configuração de inicialização claro e a restauração às 
caixas de seleção dos padrões de fábrica selecionadas ao mesmo tempo.
 
Etapa 5. Repartição do clique. Se você quer cancelar os ajustes feitos nesta página, clique o 
cancelamento.
 

Nota: Se você não está restaurando o interruptor aos padrões de fábrica, certifique-se que sua
configuração salvar ao arquivo de configuração de inicialização na página das operações da
administração > do gerenciamento de arquivos > do arquivo. Para mais informação, refira por
favor o gerenciamento de arquivos do artigo no SG550XG e no SG350XG.
 
Etapa 6. Uma janela pop-up aparecerá de confirmação seus ajustes. Clique em OK.
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Passo 7. Se você selecionou a data ou dentro do campo da repartição, o botão da repartição do
cancelamento tornar-se-á disponível. Clique este botão para cancelar a repartição programada.
 

Outras relações você pôde encontrar o artigo de valor:
 

Página de produto dos 350X Series Switch
Página de produto dos 550X Series Switch
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg550x-24-24-port-gigabit-stackable-managed-switch/model.html
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