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 Hızlı Kullanım Klavuzu

Wall-Plate Access Point

Not: Aşağıdaki giriş, örnek olarak EAP115 Wall alır.

Ağ Topolojisi

Omada Controller

Router

PoE Switch

Yönetici Host EAP EAP EAP

Client

EAP, sadece PoE switch gibi bir PSE cihazı ile çalışır. Yerel 
ağınızdaki EAP ve clientlara IP adresi atamak için bir DHCP server 
(tipik olarak bir router) gerekir. Yönetici host, aynı veya farklı ağ 
segmentindeki EAPları yönetebilir.

Kurulum Öncesi Kontrol Listesi
Kurulumdan öncesi, aşağıdaki öğelerin olduğundan emin olun:
 • Önceden monte edilmiş duvar bağlantı aparatı 

• RJ45 adaptörü 
• Üçgen bir tornavida (Sadece EAP115-Wall için) 

• Yıldız tornavida
 

• PoE switch

Kurulum Adımları
EAP, standart bir EU duvar bağlantı aparatıyla ya da 86mm duvar 
bağlantı aparatıyla monte edilebilir. Bağlantı aparatını monte 
etmeden önce, EAP ve PoE switch arasında önceden duvarın 
içinden çekilmiş bir Ethernet hattı olmalıdır.

86mm duvar 
bağlantı aparatı

Standart EU duvar 
bağlantı aparatı

Standart ABD duvar 
bağlantı kutusu (Sadece 

EAP225-Wall için)

1. Bağlantı aparatının ön kaplamasını bir Yıldız tornavida ile sökün 
(86mm duvar bağlantı aparatı ile gösterilmiştir).

2. EAP’ın ön kaplamasını bir tornavida ile sökün.

3. Ethernet kablosunu bağlantı aparatının içinden geçirerek RJ45 
jack takın. Ardından kabloyu UPLINK+PoE portuna bağlayın. 
Ethernet kablosunun gergin olmadığından emin olun.

Uyarı: Bağlantı aparatında, Ethernet kablosunu zorlamadan EAP’ı monte 
edebilecek kadar yeteri kadar alan yoksa, bağlantı aparatını açık uçlu veya 
daha derin bir bağlantı aparatı ile değiştirin.

4. Montaj braketini sabitlemek için kapaklı vidaları takın ve bir 
üçgen tornavida ile sıkıştırın.

Uyarı:
• Vidaları aşırı sıkmayın. Kapalı vidalar bağlantı aparatına uymuyorsa, 

bunun yerine bağlantı aparatı vidalarını kullanın.

 5. EAP’ın kapağını önceki konumuna geri takın.

Yazılım Yapılandırma
Tüm EAP’larla hızlı bir şekilde kablosuz ağ bağlantısı kurmak için 
aşağıdaki adımları takip ediniz.

1. Yönetici ana bilgisayar (host)’aa, Omada Controller kurulum 
dosyasını indirin. Dosyayı çalıştırın ve Omada Controller 
yazılımını yüklemek için kurulum sihirbazındaki yönergeleri 
takip edin.

  
2. Omada Controller’ı çalıştırın ve ilk kablosuz ağı oluşturmak için 

yapılandırma sihirbazını takip edin.
 

3. Pending to Connected (Bağlanmak için Bekliyor) durumunu 
değiştirmek için Controller yönetim arayüzünde EAP cihazlarını 
Adopt (Bağla)’yın.• EAP225 Wall için Adım 3 ve Adım 4’ün sırasını değiştirin.



 

علبة يظهر هذا فى ( النجمة كفملا ًامدختسم ةهجاولا ءاطغ ةلازاب مق. .1 
 ملم).86الحائط 

 

 .كفملا ًامدختسمEAPقم بفك واجهة  .2

 

 
.ثم قم بتوصيل RJ45قم بتوصيل    بل االيثرنت بداخل العلبة بمقبس  .3

.تاكد من وضع   بل االيثرنت POEالطرف االخر من ال    بل بمنفذ السويتش 
  .بدون ثنى او التواء

 

 

 
بحيث يكون    بل   EAPاذا لم يكن هنالك حيز    فى بعلبة الحائط لتركيب  مالحظة:

 .ًاقمع رثكا وا ةرخؤملا نم ةحوتفم ىرخاب طئاحلا ةبلع لدبتسا. ءاوتلا وا ىنث الب تنرثيالا

ادخل البراغى المرفقة وقم بربطهم بواسطة المفك النجمة وذلك لضمان  .4
 التثبيت بالحامل.

 

.يتطلب  POEفقط ،مثال سويتش  PSEبالطاقة من خالل جهاز EAPيتم تزويد 
لجميع  IPعنواين  نييعت لجا نم كلذو )رتوار ًايجذومن( DHCPوجود سيرفر 

فى شبكتك المحلية.مضيف االدارة يمكن ان يكون فى  العمالء و EAP أجهزة
 او فى قسم مختلف . EAPنفس  القسم من الشبكة مع 

 متطلبات ما قبل التركيب
 ،تاكد من توفر العناصر التالية: قبل التركيب

 .طئاحلا ىلع ًاقبسم ةتبثم ةبلع دوجو •
 .RJ45مقبس  •
 )EAP115-Wall أجل من فقط( الرأس مثلث مفك •
 . نجمةمفك  •
 .POEسويتش  •

 خطوات التركيب
ملم او علبة حائط قياسية  86على علبة حائط قياس  EAPيمكن تركيب 

 لب اهلخادب نوكيو ًاقبسم ةبكرم نوكت نا بجي طئاحلا ةبلع بمواصفات اوربية .
  .POEايثرنت متصل بالسويتش 

  
 
 

 

 

ملم86حائط قياسعلبة   و لمعاير مطابقة جدارية إتصال نقطة علبة حائط قياسية بمواصفات اوربية 

  EAP225-Wall) ل فقط( 
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 .كمثال EAP115-Wall نأخذ سوف التالية المقدمة في :مالحظة

 بنية الشبكة
 موضحة ادناه . EAPالبنية النموذجية لشبكة 
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دلیل التثبیت السریع


