
Switches da repartição ESW2-350G com o
utilitário de configuração da Web 

Objetivos
 

Este documento explica como recarregar o interruptor ESW2-350G imediatamente ou em
dias e em épocas específicos e como restaurar o interruptor às instalações padrão de
fábrica.
 
Uma repartição é precisada quando um sistema pendura acima ou para refrescar todos os
aplicativos e serviços no interruptor. Uma repartição periódica é recomendada para o
desempenho ótimo. Uma repartição pode ser usada para a manutenção ou para a finalidade
da pesquisa de defeitos demasiado. A restauração do padrão de fábrica é usada para
remover os ajustes de configuração no dispositivo de rede e para restaurá-los às
configurações padrão originais.
 
 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.6.28
  

Recarregue o interruptor
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha a administração > a
repartição. A página da repartição abre:
 

 
Verificação (opcional) de etapa 2. a caixa de verificação clara do arquivo de configuração de
inicialização para cancelar a configuração de inicialização do flash do interruptor.
 



Nota: A opção acima está somente disponível na repartição imediata somente.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado no campo da repartição.
 

• Imediato — Esta opção para recarregar o dispositivo imediatamente.
 
• Data e hora — Esta opção permite que o administrador configure em que dia de um ano
e cronometre o interruptor precisa de recarregar.
 
• Em, dias, horas e minutos — estes as opções permitem que o administrador configure
em quantos dias, horas e cronometram o interruptor precisam de recarregar.
 

Etapa 4. Clique a repartição para aplicar os ajustes e para clicar a aprovação no PNF acima
dos indicadores.
  

Repartição aos padrões de fábrica
 

Nota: Os padrões de fábrica suprimem de toda a configuração da configuração de
inicialização e do corredor no interruptor.
 
Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha a administração > a
repartição. A página da repartição abre:
 

 
Etapa 2. A repartição do clique aos padrões de fábrica e à página da repartição da
confirmação abre:



 
Etapa 3. Aprovação do clique.
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