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na Keamanan Status DHCP Alamat IP
ak dipercaya klien tidak ditetapkan
ercaya server 192.168.1.1/24

Tindakan Kebijakan
ya diizinkan

diizinkan
ditolak

Tindakan Kebijakan
ya NAT sumber ke antarmuka zona 

tidak dipercaya
nduan Ringkas SRX100 Services Gateway
kan instruksi di panduan ringkas ini untuk membantu Anda menghubungkan 
00 Services Gateway ke jaringan Anda. Untuk detailnya, lihat SRX100 Services 
ay Hardware Guide di 

www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/information-products/
ay-pages/srx-series/product/index.html.

el Depan SRX100 Services Gateway

el Belakang SRX100 Services Gateway

Model SRX100 Services Gatewa

Model SRX100 Services Gateway berikut 

Menghubungkan dan Mengonfig
Gunakan instruksi di bawah ini untuk men
Services Gateway untuk melindungi jaring
perangkat untuk membantu Anda menent

Ikhtisar
SRX100 Services Gateway memerlukan p
berfungsi dengan benar:

 Antarmuka harus diberi alamat IP.

 Antarmuka harus terikat ke zona.

 Kebijakan harus dikonfigurasikan anta
lintas.

 Aturan NAT sumber harus ditetapkan

Perangkat memiliki pengaturan konfiguras
untuk pertama kali. Anda bisa menggunak
awal apa pun.

Pengaturan Default Pabrik:

Pengaturan Default Pabrik untuk Kebijaka

Pengaturan Default Pabrik untuk Aturan N

or Keterangan Nomor Keterangan
Tombol Daya 4 Port USB
LED: ALARM, DAYA, 
STATUS, HA

5 Port konsol 

Tombol RESET CONFIG 6 Port Fast Ethernet

or Keterangan Nomor Keterangan
Slot kunci untuk kabel 
pengaman

3 Penahan untuk menggulung kabel

Titik ground 4 Unit catu daya
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Perangkat Memori DDR
SRX100H2 2 GB

Label Port Antarmuka Zo
0/0 fe-0/0/0 tid
0/1 hingga 0/7 fe-0/0/1 hingga fe-0/0/7 dip

Zona Sumber Zona Tujuan
dipercaya tidak diperca
dipercaya dipercaya
tidak dipercaya dipercaya

Zona Sumber Zona Tujuan
dipercaya tidak diperca

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/information-products/pathway-pages/srx-series/product/index.html
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/information-products/pathway-pages/srx-series/product/index.html


Halaman 2

anajemen Mendapatkan Alamat IP
jemen ke gateway layanan, proses 
tis akan menetapkan alamat IP ke 
kat manajemen mendapatkan alamat 
ri 192.168.1.1) dari perangkat.

 DHCP dan akan menetapkan alamat IP 

gkat manajemen, lakukan konfigurasi 
92.168.1.0/24. Jangan tetapkan alamat 
arena alamat IP ini telah ditetapkan ke 

HCP diaktifkan pada antarmuka L3 
pai fe-0/0/7), yang dikonfigurasi dengan 

n untuk pertama kalinya, konfigurasi 

ajemen.

gan Mozilla Firefox versi 15.x atau yang 

at URL. Halaman Sambutan muncul.

tuk mengonfigurasi gateway layanan:
Tugas 1: Menghubungkan Kabel Daya ke Perangkat
Hubungkan kabel daya ke perangkat dan sumber daya. Kami merekomendasikan 
penggunaan pelindung tegangan listrik. Perhatikan tanda-tanda berikut:
 LED DAYA (hijau): Perangkat menerima daya.
 LED STATUS (hijau): Perangkat beroperasi normal.
 LED ALARM (kuning tua): Perangkat beroperasi normal, LED bisa saja berwarna 

kuning karena konfigurasi penyelamatan belum diatur. Ini bukanlah kondisi yang 
perlu dicemaskan.

CATATAN: Setelah konfigurasi penyelamatan diatur, LED ALARM kuning mengindikasikan 
masalah kecil, dan LED ALARM merah mengindikasikan masalah serius di gateway layanan.
CATATAN: Anda harus membiarkan perangkat sekitar lima hingga tujuh menit untuk 
melakukan boot-up setelah Anda menghidupkan. Tunggu sampai LED STATUS berubah 
menjadi hijau sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya.

Tugas 2: Menghubungkan Perangkat Manajemen
Hubungkan perangkat manajemen ke gateway layanan menggunakan salah satu 
metode berikut:

 Hubungkan kabel RJ-45 (kabel Ethernet) dari salah satu port di antara port dengan 
label 0/1 dan 0/7 (antarmuka fe-0/0/1 lewat fe-0/0/7) di panel depan ke port Ethernet 
di perangkat manajemen (workstation atau laptop).
Kami menyarankan metode koneksi ini. Jika Anda menjalankan metode ini untuk 
menghubungkan, lanjutkan ke Tugas 3.

 Hubungkan kabel RJ-45 (kabel Ethernet) dari port dengan label CONSOLE di panel 
depan ke adaptor DB-9 yang disediakan, yang kemudian menghubungkan ke port 
serial di perangkat manajemen. (Pengaturan port serial: 9600 8-N-1.) 
Jika Anda menggunakan metode ini untuk menghubungkan, lanjutkan dengan 
instruksi konfigurasi CLI di Branch SRX Series Services Gateways Golden 
Configurations di www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf.

Lihat gambar berikut untuk detail tentang menghubungkan antarmuka manajemen 
menggunakan port Ethernet.

Tugas 3: Memastikan Bahwa Perangkat M
Setelah Anda menghubungkan perangkat mana
server DHCP di gateway layanan secara otoma
perangkat manajemen. Pastikan bahwa perang
IP pada sub-jaringan 192.168.1.0/24 (selain da

CATATAN: 
 Gateway layanan berfungsi sebagai server

untuk perangkat manajemen.
 Jika alamat IP tidak ditetapkan untuk peran

alamat IP secara manual di sub-jaringan 1
IP 192.168.1.1 ke perangkat manajemen, k
gateway layanan. Secara default, server D
VLAN, (IRB) vlan.0 (antarmuka fe-0/0/1 sam
alamat IP 192.168.1.1/24.

 Saat SRX100 Services Gateway dihidupka
default pabrik yang akan digunakan.

Tugas 4: Mengakses Antarmuka J-Web
1. Jalankan browser Web dari perangkat man

CATATAN: Wizard bekerja paling baik den
lebih baru.

2. Ketikkan http://192.168.1.1 di bidang alam

Tugas 5: Memilih Mode Pengaturan 
Gunakan satu dari mode pengaturan berikut un

g0
31

00
7

Port EthernetPort Ethernet

RJ-45 cable



Halaman 3

kan alamat email dan kata sandi Anda. 
uncul. Pilih I Agree (Saya Setuju) untuk 

ukungan, Anda bisa membuat akun baru:
 Create New Account (Buat Akun Baru). 

formasi akun Anda. Klik Next 
na Akhir muncul. 
enerima lisensi, lalu klik Next (Berikutnya).
baru. Klik OK. Anda dapat mengubah 
er.net/support.

risasi akses, jika akses disetujui, Anda 
 dari 24 jam. Anda bisa mengunduh 
.
tuk mengambil lisensi Anda. Jendela 
si.

Klik OK lalu Next (Berikutnya). 

ode Pengaturan Dipandu (Metode 2)
atkan alamat IP statis di gateway 
antarmuka fe-0/0/0) untuk 
enyediakan alamat IP statis. Anda tidak 

n proses DHCP.

an nama perangkat dan kata sandi root. 
engan mengklik Next (Berikutnya) untuk 
erapkan untuk menerapkan konfigurasi 

p (Pengaturan Dipandu) dan klik Next 
n muncul.
gindikasikan tingkat pengalaman Anda, 

a tingkat Basic (Dasar) dan Expert (Ahli):

Expert (Ahli)
Bisa mengonfigurasi lebih dari tiga zona 
internal
Bisa mengonfigurasi IP statis, pool statis, 
dan IP dinamis untuk zona Internet
Bisa mengonfigurasi layanan zona internal
Bisa mengonfigurasi NAT tujuan internal
 Guided Setup (Pengaturan Dipandu) - Membuat Anda dapat mengatur gateway 
layanan di konfigurasi keamanan khusus. Pada mode ini, Anda bisa memilih opsi 
Basic (Dasar) atau Expert (Ahli). Jika Anda memilih mode ini, lanjutkan ke Tugas 7.

 Default Setup (Pengaturan Default) - Membuat Anda dapat mengatur gateway 
layanan dengan cepat di konfigurasi default. Pada mode ini, Anda bisa 
mengonfigurasi pengaturan sistem dasar, seperti kata sandi administrator, dan 
mengunduh lisensi yang dibeli. Segala konfigurasi tambahan lain dapat dilakukan 
setelah menyelesaikan pengaturan wizard. Jika Anda memilih mode ini, lanjutkan ke 
Tugas 6.

Tugas 6: Mengonfigurasi Pengaturan Dasar di Mode Pengaturan Default 
(Metode 1)
Anda dapat mengonfigurasi pengaturan dasar, seperti nama perangkat dan kata sandi 
root untuk gateway layanan Anda. 

Sebelum Anda memulai proses konfigurasi, dapatkan alamat IP dinamis di gateway layanan 
Anda. Gunakan port dengan label 0/0 (antarmuka fe-0/0/0) untuk menghubungkan ke 
penyedia layanan Internet Anda (ISP). ISP Anda akan menetapkan alamat IP menggunakan 
proses DHCP.

CATATAN: Wajib untuk hanya mengonfigurasikan nama perangkat dan kata sandi root. 
Anda bisa melewatkan semua langkah lainnya dengan mengklik Next (Berikutnya) untuk 
langsung masuk ke halaman Konfirmasikan & Terapkan untuk menerapkan konfigurasi 
(Tugas 8).
1. Dari halaman Selamat Datang, klik Default Setup (Pengaturan Default). Pesan 

peringatan muncul.
2. Klik Yes (Ya) untuk menerima mode konfigurasi default.
3. Dari halaman wizard Informasi Perangkat, ketikkan informasi berikut:

 Nama perangkat gateway layanan; misalnya, SRX100.
 Masukkan dan konfirmasikan kata sandi root.

CATATAN: Selagi Anda mengetikkan kata sandi, pengevaluasi kata sandi 
menunjukkan kekuatan kata sandi. Kami menyarankan Anda untuk 
menggunakan kata sandi yang kuat, yang sebaiknya berisi 12 karakter atau 
lebih dan mencakup huruf besar kecil, angka, dan simbol.

 Untuk menambah pengguna, klik Add (Tambahkan). Masukkan nama 
pengguna, kata sandi, dan peran. Klik Done (Selesai). Nama pengguna muncul 
di kotak daftar Akun Administratif.

4. Klik Next (Berikutnya). Halaman Waktu Perangkat muncul.
5. Konfigurasikan waktu sistem dengan menggunakan salah satu dari opsi berikut:

 Time Server (Server Waktu) - Masukkan nama server NTP atau alamat IP.
 Manual (Manual) - Masukkan tanggal dan waktu.

6. Klik Next (Berikutnya). Halaman Ikhtisar muncul.
7. Klik Next (Berikutnya). Halaman Lisensi muncul.
8. Jika Anda sudah membeli lisensi, ketikkan kode otorisasi Anda dan klik Download 

(Unduh) untuk mengambil lisensi secara otomatis. Halaman Masuk ke Sistem 
Manajemen Lisensi muncul.

9. Jika Anda memiliki akun dukungan, masuk
Klik Next (Berikutnya). Halaman Lisensi m
menerima lisensi, lalu klik Done (Selesai).

CATATAN: Jika Anda tidak memiliki akun d
 Masukkan alamat email Anda dan pilih

Klik Next (Berikutnya). 
 Dari halaman Buat Akun, masukkan in

(Berikutnya). Halaman Lisensi Penggu
 Pilih I AGREE (SAYA SETUJU) untuk m
 Catat nama pengguna dan kata sandi 

kata sandi dengan login ke http://junip

Setelah Anda mengirimkan permintaan oto
akan menerima email dalam waktu kurang
lisensi hanya setelah akses Anda disetujui

10. Klik Download Now (Unduh Sekarang) un
popup muncul menampilkan informasi lisen

11. Baca secara cermat lisensi yang diunduh. 
12. Lanjutkan ke Tugas 8.

Tugas 7: Mengonfigurasi Pengaturan di M
Sebelum Anda memulai proses konfigurasi, dap
layanan Anda. Gunakan port dengan label 0/0 (
menghubungkan ke ISP Anda. ISP Anda akan m
akan menerima alamat IP dengan menggunaka

CATATAN: Wajib untuk hanya mengonfigurasik
Anda bisa melewatkan semua langkah lainnya d
langsung masuk ke halaman Konfirmasikan & T
(Tugas 8).
1. Dari halaman Sambutan, klik Guided Setu

(Berikutnya). Halaman Tingkat Pengalama
2. Pilih salah satu dari ikon berikut yang men

dan klik Next (Berikutnya):
 Basic (Dasar)
 Expert (Ahli)

Tabel berikut menunjukkan perbandingan antar

Basic (Dasar)
Bisa mengonfigurasi hanya tiga zona internal

Bisa mengonfigurasi IP statis dan dinamis untuk 
zona Internet
Tidak bisa mengonfigurasi layanan zona internal
Tidak bisa mengonfigurasi NAT tujuan internal

http://juniper.net/support
http://juniper.net/support


Halaman 4

anan, klik Next (Berikutnya). Halaman 

 Langkah 11 dari Tugas 6.
, konfigurasikan kebijakan DMZ untuk 
Z. Klik Next (Berikutnya).
k lalu lintas antara zona Internet dan 

, konfigurasikan kebijakan DMZ untuk 
Z.
ntuk antarmuka Manajemen Perangkat 

 akses jarak jauh ke zona internal dan 
), konfigurasikan pengaturan untuk 

ool IP klien jarak jauh dan akun 

sar. Halaman Ikhtisar Terjemahan Alamat 

ngkinkan Anda untuk mengaktifkan NAT 

AT tujuan berdasarkan pada layanan 
u DMZ.
at Jaringan, klik Next (Berikutnya). 

l.
harus ditambahkan. Klik Next (Berikutnya).
ext (Berikutnya).

n internal hanya tersedia untuk tingkat 

ik Next (Berikutnya). Halaman Ikhtisar 
3. Konfigurasi opsi dasar:
a. Masukkan nama perangkat dan kata sandi root di halaman Informasi 

Perangkat. Klik Next (Berikutnya). Halaman Waktu Perangkat muncul.

CATATAN: Selagi Anda mengetikkan kata sandi, pengevaluasi kata sandi 
menunjukkan kekuatan kata sandi. Kami menyarankan Anda untuk 
menggunakan kata sandi yang kuat, yang sebaiknya berisi 12 karakter atau 
lebih dan mencakup huruf besar kecil, angka, dan simbol.

b. Konfigurasikan waktu sistem dengan menggunakan salah satu dari opsi berikut:
 Time Server (Server Waktu) - Masukkan nama server NTP atau alamat IP.
 Manual (Manual) - Masukkan tanggal dan waktu.

c. Klik Next (Berikutnya). Halaman Ikhtisar muncul menampilkan informasi 
perangkat dasar yang dikonfigurasikan.

d. Klik Next (Berikutnya). Halaman Ikhtisar Topologi Keamanan muncul.
4. Konfigurasikan topologi keamanan:

a. Dari halaman Ikhtisar Topologi Keamanan, klik Next (Berikutnya). Halaman 
Pengaturan Zona Internet muncul.

b. Pilih apakah jaringan internal Anda terhubung ke Internet, dan klik Next (Berikutnya). 
c. Pilih perangkat (SRX) untuk mengonfigurasi Point-to-Point Protocol melalui 

koneksi Ethernet (PPPoE), dan klik Next (Berikutnya). Halaman Konfigurasi 
muncul.

CATATAN: Jika Anda memilih Not Applicable (Tidak Berlaku) atau Modem DSL 
(DSL Modem), lalu IP biasa dikonfigurasikan. Lanjutkan ke langkah e.

d. Ketik nama pengguna dan kata sandi. Konfirmasi kata sandi dan klik Next 
(Berikutnya).

e. Konfigurasi Zona Internet. Pilih opsi Static (Statis). Klik Add IP (Tambahkan IP) 
untuk memasukkan alamat IP statis yang disediakan oleh ISP Anda, lalu klik 
Done (Selesai). Pilih port untuk digunakan, dan klik Next (Berikutnya). 
Halaman Pengaturan DMZ muncul.

f. Jika Anda menggunakan DMZ, klik Yes (Ya) dan konfigurasi DMZ untuk 
jaringan Anda dengan mengikuti instruksi di layar. Jika tidak, klik No (Tidak) dan 
lanjutkan ke Langkah g.

g. Dari halaman Pengaturan Zona Internal, pilih topologi yang paling mewakili 
jaringan Anda, dan klik Next (Berikutnya).

h. Konfigurasikan zona internal. Ketik nama untuk zona, pilih port untuk digunakan 
bersama zona ini, dan klik Next (Berikutnya).

i. Konfigurasikan server DHCP untuk zona internal. Klik Done (Selesai). Halaman 
Ikhtisar muncul menampilkan detail untuk konfigurasi topologi keamanan.

j. Klik Next (Berikutnya). Halaman Ikhtisar Kebijakan Keamanan muncul.
5. Konfigurasikan kebijakan keamanan:

Bagian Kebijakan Keamanan memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi kebijakan 
antara zona Internet, DMZ, dan internal.

CATATAN: Wizard merekomendasikan kebijakan keamanan berdasarkan topologi 
keamanan yang Anda tetapkan.

a. Dari halaman Ikhtisar Kebijakan Keam
Lisensi muncul.

b. Unduh lisensi. Lihat Langkah 8 hingga
c. Jika Anda sudah mengonfigurasi DMZ

lalu lintas antara zona Internet dan DM
d. Konfigurasikan kebijakan internal untu

zona internal. Klik Next (Berikutnya).
e. Jika Anda sudah mengonfigurasi DMZ

lalu lintas antara zona internal dan DM
f. Konfigurasikan kebijakan keamanan u

menurut zona.
g. Tentukan jika Anda ingin menyediakan

DMZ Anda. Jika Anda memilih Yes (Ya
akses jarak jauh. Masukkan rentang p
pengguna jarak jauh. 

h. Klik Next (Berikutnya) di halaman Ikhti
Jaringan muncul.

6. Konfigurasikan NAT:

Bagian Terjemahan Alamat Jaringan memu
sumber dan NAT tujuan.

CATATAN: Wizard menyarankan aturan N
zona yang diaktifkan di topologi internal ata
a. Dari halaman Ikhtisar Terjemahan Alam

Halaman NAT Sumber Internal muncu
b. Pilih zona internal di mana NAT sumber 
c. Tambah NAT tujuan internal dan klik N

CATATAN: Opsi konfigurasi NAT tujua
Ahli (Expert).

d. Tambah NAT tujuan untuk DMZ dan kl
muncul.



Halaman 5

 bahwa Anda sudah terhubung ke 
a Anda dapat memberikan lalu lintas 

 tidak dapat dimuat, periksa pengaturan 
dah menerapkan konfigurasi tersebut.

emberikan lalu lintas dari port mana 
a.

h satu cara berikut ini:

aya. Perangkat akan mematikan sistem 

ma 10 detik. Perangkat akan langsung 
enghidupkan perangkat.

an sistem di antarmuka J-Web dengan 
eboot).

atikan atau melakukan reboot gateway 
n terakhir untuk memulihkan gateway 
ak merespons terhadap metode 

t Branch SRX Series Services Gateways 

/3500153-en.pdf.

gkat lunak, lihat dokumentasi perangkat 

-independent/junos/information-products/

ajemen ke gateway layanan, Anda bisa 
ulihkan ke konfigurasi default pabrik atau 
a seseorang secara tidak sengaja 
najemen ke gateway layanan, Anda bisa 
ntinya dengan konfigurasi penyelamatan 

si valid yang telah dilakukan 
r konfigurasi penyelamatan melalui 
CATATAN: Untuk membuat perubahan, klik tombol Edit atau jelajahi bagian 
yang diinginkan dari menu tarik ke bawah di bagian atas halaman.

e. Klik Next (Berikutnya). Halaman Konfirmasi & Terapkan muncul.

Tugas 8: Menerapkan Konfigurasi Dasar
Untuk menerapkan pengaturan konfigurasi untuk gateway layanan:

1. Tinjau dan pastikan bahwa pengaturan konfigurasi benar, dan klik Next 
(Berikutnya). Halaman Terapkan Konfigurasi muncul.

2. Klik Apply Settings (Terapkan Pengaturan) untuk menerapkan perubahan 
konfigurasi ke gateway layanan.

CATATAN: Periksa konektivitas gateway layanan karena Anda mungkin kehilangan 
konektivitas jika Anda sudah mengubah IP zona manajemen. Klik URL untuk instruksi 
menghubungkan ulang tentang informasi cara menghubungkan ulang perangkat.

3. Klik Done (Selesai) untuk menyelesaikan pengaturan.

Setelah pengaturan berhasil, Anda diarahkan kembali ke antarmuka J-Web. 

PENTING: Setelah menyelesaikan konfigurasi pengaturan awal, Anda bisa menjalankan 
ulang wizard Pengaturan J-Web dengan mengklik Tasks > Run Setup Wizard (Tugas > 
Jalankan Wizard Pengaturan). Anda bisa mengedit konfigurasi yang sudah ada atau 
membuat konfigurasi baru. Perhatikan bahwa jika Anda memilih untuk membuat 
konfigurasi baru, semua konfigurasi saat ini di gateway layanan akan dihapus.

CATATAN: Untuk mengubah konfigurasi antarmuka, lihat Branch SRX Series Services 
Gateways Golden Configurations di 
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf.

Tugas 9: Memverifikasi Konfigurasi
Akses http://www.juniper.net untuk memastikan
internet. Konektivitas ini akan memastikan bahw
melalui gateway layanan. 

CATATAN: Jika halaman http://www.juniper.net
konfigurasi Anda, dan pastikan bahwa Anda su

Setelah menyelesaikan langkah ini, Anda bisa m
saja yang dipercaya ke port yang tidak dipercay

Mematikan Perangkat
Anda dapat mematikan perangkat dengan sala

 Cara lambat—Tekan lalu lepaskan tombol D
operasi secara perlahan.

 Cara cepat—Tekan terus tombol Daya sela
dimatikan. Tekan lagi tombol Daya untuk m

Anda dapat melakukan reboot atau menghentik
memilih Maintain > Reboot (Pemeliharaan > R

CATATAN: Gunakan metode lambat untuk mem
layanan. Gunakan metode cepat sebagai piliha
layanan jika sistem operasi gateway layanan tid
mematikan cara lambat.

Untuk informasi lainnya tentang konfigurasi, liha
Golden Configurations di 
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes

Untuk detail informasi tentang konfigurasi peran
lunak yang tersedia di 
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release
pathway-pages/srx-series/product/index.html.

Menggunakan Tombol Reset Config
Jika konfigurasi gagal atau menolak akses man
menggunakan tombol Reset Config untuk mem
untuk menyelamatkan konfigurasi. Misalnya, jik
melakukan konfigurasi yang menolak akses ma
menghapus konfigurasi tidak valid dan mengga
dengan menekan tombol Reset Config.

Konfigurasi penyelamatan merupakan konfigura
sebelumnya. Anda sebelumnya harus mengatu
antarmuka J-Web atau CLI.

http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf
http://www.juniper.net
http://www.juniper.net
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/information-products/pathway-pages/srx-series/product/index.html
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CATATAN: Tombol Reset Config diposisikan menjorok ke dalam untuk mencegah agar 
tidak tertekan tanpa sengaja.

Untuk menekan tombol Reset Config, masukkan pendorong kecil (seperti klip kertas 
yang diluruskan) ke dalam lubang pin di panel depan. 

Mengatur Ulang Perangkat ke Konfigurasi Penyelamatan

Untuk mengatur ulang perangkat ke konfigurasi penyelamatan, tekan tombol Reset 
Config sebentar lalu lepaskan. Perangkat memuat dan melakukan konfigurasi 
penyelamatan.

Mengatur ulang Perangkat ke Konfigurasi Default Pabrik

Untuk mengatur ulang perangkat ke konfigurasi default pabrik, tekan dan tahan tombol 
Reset Config selama 15 detik atau lebih—hingga LED STATUS berubah menjadi kuning. 
Tindakan ini juga akan menghapus semua konfigurasi di perangkat, termasuk 
konfigurasi pencadangan dan konfigurasi penyelamatan, dan memuat serta menerapkan 
konfigurasi default pabrik.

Untuk informasi selengkapnya mengenai penggunaan tombol Reset Config, termasuk 
cara mengubah karakteristik, lihat panduan perangkat keras untuk perangkat Anda.

Menghubungi Juniper Networks
Untuk dukungan teknis, kunjungi www.juniper.net/support/requesting-support.html.

www.juniper.net/support/requesting-support.html
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