Procedimento da reinicialização manual no
Switches controlado 200 e 300 Series
Objetivos
Às vezes a senha de administrador pôde ser perdida ou esquecido. Neste caso, a única
maneira de recuperar o acesso ao interruptor é restaurá-la manualmente. Após a
restauração, você pode alcançar o GUI e ajustar uma senha nova. Este artigo explica como
restaurar manualmente o interruptor no Switches controlado 200 e 300 Series.

Dispositivos aplicáveis
●

Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG

Versão de software
●

v1.2.7.76

Procedimento de recuperação de senha
Etapa 1. Guarde o botão reset do interruptor na parte dianteira do interruptor por 15 a 20
segundos até que todos os LED de porta incandesçam. As repartições do interruptor.
Etapa 2. Conecte seu PC ao interruptor que usa diretamente um cabo do Ethernet.
Etapa 3. Abra todo o web browser em seu PC, incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do interruptor à barra de endereços.
Nota: A fim conectar corretamente, seja certo que o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do computador está na mesma sub-rede como o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do interruptor.

Etapa 4. Uma vez que conectado, o interruptor alertará para um nome de usuário e senha.
O nome de usuário padrão é Cisco e a senha padrão é Cisco.

Etapa 5. O interruptor alertá-lo-á criar uma senha nova. A senha não pode ser a mesma que
o nome de usuário, não pode ser a mesma que a senha atual, tem um comprimento mínimo
de 8 e um número mínimo de classes de caráter de 3. classes de caráter é números caixas,
lowercase, numéricos e especiais.
Nota: Verifique a caixa de verificação da aplicação da complexidade da senha do
desabilitação para contornear as requisições de senha do interruptor.
Etapa 6. O clique aplica-se para aplicar a configuração.

Copie/configuração da salvaguarda
Éuma boa prática salvar sua configuração atual para propósitos de backup. Esta maneira,
se a senha é perdida no futuro, você pode seguir o procedimento para restaurar o
interruptor e para criar uma senha nova, e possa transferir arquivos pela rede sua
configuração salva.
Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web e escolha o administração > gerenciamento
de arquivo > a configuração da cópia/salvaguarda. A página de configuração da
cópia/salvaguarda abre:

Etapa 2. Para salvar sua configuração running que contém sua senha nova, clique
configuração running como o nome de arquivo da fonte e clique a configuração de
inicialização como o nome de arquivo do destino.
Etapa 3. O clique aplica-se.

Etapa 4. Uma nova janela aparecerá. Clique em OK.
Nota: Não navegue a qualquer outro parte do GUI até que o processo da salvaguarda esteja
completo ou o processo estiver abortado.

