
Repartição e instalações padrão de fábrica
restauradas no WAP131 

Objetivo
 

A restauração do padrão de fábrica apaga todos os ajustes de configuração que foram
alterados pelo usuário, e restaura o dispositivo a suas configurações original. Isto pode ser
útil se você perde a senha a um dispositivo e a deseja recuperar o acesso.
 
Executar uma repartição reinicia o dispositivo com uma configuração salva.
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como restaurar às instalações padrão de fábrica e
como recarregar um ponto de acesso Wireless WAP131.
 
Nota: Recomenda-se para salvar uma cópia de segurança da configuração antes de
começar este processo. Refira arquivos da transferência e de configuração de backup no
WAP131 e no WAP351 para a informação adicional.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP131
  

Versão de software
 

• 1.0.0.39
  

Restaure ao padrão de fábrica
 

Há duas maneiras de restaurar o Access point à configuração padrão de fábrica:
 

• Reinicialização de hardware
 
• Restaure com o uso do utilitário de configuração da Web
  

Reinicialização de hardware
 

Etapa 1. Pressione e mantenha o botão reset posicionado na parte traseira do dispositivo
por aproximadamente dez segundos com um pino.
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Os reloads do Access point e são ajustados aos ajustes da configuração padrão.
 
Etapa 2. Início de uma sessão com as credenciais do padrão. O nome de usuário padrão é 
Cisco, e a senha padrão é Cisco.
  

Restaure com o uso do 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. Para restaurar o dispositivo, clique a repartição ao botão de padrão de fábrica.
 

 
Uma página da confirmação publica-se:
 

 
Etapa 3. APROVAÇÃO do clique.
 



 
Uma barra do progresso aparece:
 

 
Etapa 4. Depois que a repartição é terminada, entre com as credenciais do padrão. O nome
de usuário padrão é Cisco, e a senha padrão é Cisco.
  

Recarregando o dispositivo
 

Há duas maneiras de recarregar o Access point:
 

• Repartição do hardware
 
• Repartição com o uso do utilitário de configuração da Web
  

Repartição do hardware
 

Etapa 1. Pressione o botão da potência para desligar o dispositivo. Depois que os segundos
10 passaram, pressione o botão da potência um a segunda vez pôr para trás o dispositivo
sobre. As repartições do Access point e são refrescadas.
 

 
Nota: O botão da potência não terá nenhuma influência se o WAP está sendo posto com
PoE (potência sobre Ethernet).
  

Repartição com o uso da utilidade com base na Web
 



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

 
Etapa 2. Para recarregar o dispositivo, clique o botão da repartição.
 

 
Uma página da confirmação publica-se:
 

 
Etapa 3. APROVAÇÃO do clique a continuar com repartição.
 

 
Uma barra do progresso aparece:
 

 
Etapa 4. A página de login publica-se. Início de uma sessão com as credenciais salvar da
administração.
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