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Introduction
Este documento descreve como fazer redefinição de fábrica e recuperação de senha para Cisco 2520 Series Connected Grid
Switches (CGS2520).

Contribuído por Mehar Swarup e Sumedha Phatak, engenheiros do Cisco TAC.

Problema
Este procedimento é aplicável quando a senha é perdida no switch ou quando o cliente deseja redefinir o switch de fábrica.

Solução

Siga estas etapas para redefinir a configuração de fábrica no CGS2520:

1. Desconecte e conecte o cabo de alimentação do switch.

2. Aguarde até que a mensagem de inicialização flash seja exibida como mostrado:

...concluído o processo de inicialização do Flash.

O sistema foi interrompido ou encontrou um erro durante a inicialização do sistema de arquivos.
Esses comandos inicializarão o sistema de arquivos flash e concluirão o carregamento do
software do sistema operacional:

  flash_init

    inicialização

3. Pressione o pino de configuração expressa no switch quando a flash inicializar por 3 a 5
segundos. Agora você verá o prompt 'switch:'.

 switch:

4. Use estes comandos para fazer backup da configuração que já existe.



switch: flash_init

switch: dir flash:

switch: rename flash:config.text flash:config-backup.text

switch: rename flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat

5. Use estes comandos para excluir a configuração que já existe.

switch: del flash:config.text

switch: del flash:vlan.dat

inicialização

 Depois de executar a inicialização, o switch será carregado no modo padrão e solicitará a
configuração inicial.

●

Se você quiser pular a configuração inicial para fazer isso posteriormente, pressione ctrl+c
no PC.

●

Se quiser recuperar apenas a senha, use a opção boot em vez da opção flash_init conforme
mostrado:

boot flash:<imagem do sistema>●

copy config.bak running-config
Alterar senha aqui

●

copy running-config startup-config●

 

Informações Relacionadas

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/g
uide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

●
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