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 توصيل االجهزة 
المرفقة معه . للملحقات  ًاتوصيل جهازك وفقطريقة ر ختإ  

  من خالل سويتشPoE 

 
 .القياسي PoE معيار تدعم التي AP نقاط الوصول في فقط تتوفر: مالحظة
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Installation Guide

Outdoor Access Point

 
 كون مختلفة عن المنتج الحقيقى.الصورة قد ت : مالحظة 

 بنية الشبكة النموذجية
 المركزي التحكمو دارةنمط اإل 

 )Pharosو  EAP(لمنتجات  مركزي من خالل برنامج إدارة و تحكم

  
 نفس فى يكون نأ يمكن والذى ،المركزي و التحكم اإلدارة برنامج بتشغيل يقوم الذى الكمبيوتر جهاز

 كزي رملاالتحكم و  في اإلدارة يستخدم ،نقاط الوصول عن مختلفةفرعية  شبكة في وأ الفرعية الشبكة
 .لـ نقاط الوصول

  http://www.tplink.comيمن موقعنا اإللكترونالبرنامج المطابق يمكنك الحصول على 

 )CAP و EAP الوصول لنقاط( الالسلكية بالشبكة التحكم وحدة خالل من

 
 فرعية شبكة فى او الفرعية الشبكة نفس فى كونت نأ يمكن الالسلكية الشبكةب تحكموحدة ال
 الشبكةب تحكموحدة ال الى لدخوللتسجيل ا يستخدم دارةاإل مضيف ،عن نقاط الوصول مختلفة

 ية لنقاط الوصول.مركزللقيام بإدارة  الالسلكية

نترنتإ  

 سويتش راوتر

 نقطة وصول خارجية
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Türkçe

Not: Resim gerçek üründen farklı olabilir.

Tipik Network Topolojisi
 ■ Yönetim Modu

Merkezi Yönetim Yazılımı İle (EAP ve Pharos Ürünleri İçin)

Management Software

AP’lerle aynı veya farklı alt ağda olabilen merkezi yönetim yazılımını çalıştıran bir 
bilgisayar,AP’leri merkezi olarak yönetmek için kullanılır.

İlgili yazılımı http://www.tp-link.com.tr web sitemizden edinebilirsiniz.

Donanım Denetleyicisi ile (EAP ve CAP için)

Donanım denetleyicisi AP’ler ile aynı veya farklı alt ağda olabilir. Yönetim ana 
makinesi AP’leri merkezi olarak yönetmek için donanım denetleyiciye oturum açmak 
için kullanılır.

Router Switch

Internet

Yönetim Ana Makinesi

Dış mekan AP

Dış mekan AP

Router Switch

Internet

Dış mekan AP

Dış mekan AP

Donanım Denetleyicisi

Konuk
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 ■ Bağımsız Mod

Donanım Bağlantısı
Cihazı aksesuarlara göre bağlamak için bir yöntem seçin.

 ■ PoE Switch ile
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Not: Sadece AP ürünleri Standart PoE destekler.

 ■ PoE Adaptör ile
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Veya

PoE LAN \ Ethernet

1

2

3

Not: Paket içinde yalnızca AP ürünü ve PoE adaptörü  bulunur.

Donanım Kurulumu
Cihazı monte etmek için bir yöntem seçin.

 
■ Cihazı uca Bağlamak

Seçilen bölgede, cihazı direğin uygun bir noktasına takın ve ardından cihazı 
çevirdiğiniz yönde yaklaşık olarak hizalayın.

Veya

 ■ Aygıtı Duvara Montajlama (montaj dirsekli ürün için)

Montaj braketini duvardaki tercih edilen 
konuma monte edin .  Cihaz ı  yer ine 
oturtmak için itin ve kaydırın. Daha sonra 
antenleri cihaza bağlayın.

 ■ Cihazı Bir Anten üzerine Takma (WBS için)

Cihazı, montaj dirseği ile antene monte 
edin. RF kablolarını cihazdan antendeki 
ilgili konektörlere bağlayın. Koruyucu 
kapağı takın.

Yazılım Konfigrasyonları
 ■ Yönetim Modu

Kitle aygıtlarını merkezi bir yönetim yazılımı veya kablosuz bir denetleyici ile 
yapılandırmak için ilgili Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Kullanım Kılavuzunu web 
sitemizden (http://www.tp-link.com.tr) indirebilirsiniz.
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 ■ Bağımsız Mod
Bir cihazı web tabanlı bir yönetim sistemi aracılığıyla yapılandırmak için lütfen 
aşağıdaki adımları izleyin.

1. Bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna aygıtınızın IP adresini girin ve Enter 
tuşuna basın.

Not:

• EAP için router aracılığıyla IP adresini kontrol edebilirsiniz.

• Diğer ürünler için varsayılan IP adresi 192.168.0.254 ve bilgisayarınızın IP adresi 
192.168.0.x (“x” 1 - 253 arasında herhangi bir sayıdır) olarak ayarlanmalıdır.

2. Giriş için hem Kullanıcı Adı hem de Parolayı “ admin “ olarak girin.

3. Cihazınızı korumak için varsayılan Kullanıcı Adı ve Parolayı değiştirin, ardından 
aygıtı yapılandırmaya başlayın.


