
Repartição e fábrica restauradas no interruptor
ESW2-550X 

Objetivo
 

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 igualmente.
 
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.
 
Este artigo explica como recarregar e restauração da fábrica com o utilitário de configuração
da Web e através do botão de reinicialização de hardware no interruptor controlado
empilhável ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Repartição e fábrica restauradas com o utilitário de
configuração da Web
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a repartição
. A página da repartição abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado no campo da repartição.
 

• Imediato — Esta opção recarrega ou restaura o dispositivo imediatamente.



 
• Data e hora — Esta opção permite que o administrador escolha em que dia de um ano e
cronometre o interruptor precisa de recarregar ou restaurar.
 

 
• Em, dias, horas e minutos — estes as opções permitem que o administrador escolha em
quantos dias, as horas e cronometram o interruptor precisam de recarregar ou restaurar
dos dias, horas e cronometram a lista de drop-down.
 

Nota: O padrão de fábrica suprime de toda a configuração da configuração de inicialização e
do corredor no interruptor. Se o interruptor precisa de restaurar ao padrão de fábrica,
continua com etapa 3, a faixa clara outra a etapa 4.
 

 
Etapa 3. Verifique a restauração à caixa de seleção dos padrões de fábrica para restaurar o
interruptor a suas configurações padrão.



 
Etapa 4.(Optional) Para suprimir da configuração de inicialização na repartição, verifique o 
arquivo de configuração de inicialização claro.
 
Etapa 5. Repartição do clique.
  

Repartição e fábrica restauradas através do botão de
reinicialização de hardware
 

Se o nome de usuário de administrador e/ou a senha foram perdidos ou o dispositivo
deve ser reconfigurado, uma reinicialização de hardware pode ser útil.
 
Siga as etapas dadas abaixo para executar a reinicialização de hardware.
 
Etapa 1. A potência no interruptor, introduz um pino ou um grampeador na abertura da
RESTAURAÇÃO.
 
Etapa 2. Imprensa e liberação o botão reset para recarregar o interruptor. Para restaurar ao
padrão de fábrica, à imprensa e guardar o botão reset para mais do que os segundos 10.
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