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Recarregue e restaure o ponto de acesso
Wireless às instalações padrão de fábrica 

Objetivo
 

Recarregar ou reiniciar o ponto de acesso Wireless (WAP) suprimem dos logs armazenados
na memória volátil. Este processo está executado quando determinadas mudanças nos
ajustes precisam uma repartição ou se o WAP é de resposta ou carreg acima corretamente.
Restaurar o WAP às instalações padrão de fábrica, por outro lado, apaga todas as
configurações que foram ajustadas pelo usuário, e restaura o dispositivo a suas
configurações original. Uma restauração é recomendada se a maioria dos ajustes WAP
precisam de ser reconfigurados.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como recarregar e restaurar seu WAP às instalações padrão
de fábrica.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versão de software
 

1.0.6.5 - WAP121, WAP321
1.0.2.8 - WAP131, WAP351
1.0.1.7 - WAP150, WAP361
1.3.0.3 - WAP371
1.2.1.3 - WAP551, WAP561
1.0.0.17 - WAP571, WAP571E
  

Recarregue o ponto de acesso Wireless
 

Há duas maneiras de recarregar o WAP:
 

Repartição do hardware
Repartição com a utilidade com base na Web
 

Nota: As imagens podem variar segundo o modelo exato de seu WAP. As imagens abaixo
são tomadas do WAP321.
  

Repartição do hardware
 

Você tem duas maneiras de recarregar o hardware do dispositivo:
 

Desligue o dispositivo pressionando o botão da POTÊNCIA quando o dispositivo for
conectado à tomada.
 



●

Nota: O botão da POTÊNCIA funciona somente se o dispositivo está usando um adaptador
de energia. Se a potência está fornecida com a potência sobre os Ethernet (PoE),
desconecte sua conexão Ethernet por três segundos obstruem-na então para trás.
 

Pressione o botão reset por aproximadamente três segundos somente, ou até as luzes
apague-se.
 

  
Repartição com a utilidade com base na Web
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web de seu WAP e escolha a administração > a
repartição.
 

 
Etapa 2. Clique o botão da repartição.
 

 
Etapa 3. APROVAÇÃO do clique na janela de confirmação.
 



●

●

 
Você deve agora ter recarregado seu dispositivo.
  

Restaure às instalações padrão de fábrica
 

Há duas maneiras de restaurar o WAP às instalações padrão de fábrica:
 

Reinicialização de hardware
Restaure com a utilidade com base na Web
  

Reinicialização de hardware
 

Etapa 1. Pressione o botão reset para mais do que os segundos 10 até que as luzes se
apaguem.
 

 
Etapa 2. Libere o botão reset quando as luzes gerenciem para trás sobre.
  

Restaure com a utilidade com base na Web
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web de seu WAP e escolha a administração > a
repartição.
 



 
Etapa 2. Clique a repartição ao botão de padrão de fábrica.
 

 
Etapa 3. APROVAÇÃO do clique na janela de confirmação.
 

 
Você deve agora ter restaurado seu dispositivo às instalações padrão de fábrica.
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