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Cisco Business Wireless access point blijft een
knipperend rood LED-patroon weergeven na
voltooiing van installatie op de dag 
Samenvatting
 
Het is mogelijk dat Cisco Business Wireless (CBW) access points (APs) rood knipperende LED
blijven weergeven na voltooiing van de installatie en herstart van de dag op nul. Dit document is
ontwikkeld om dit probleem te benadrukken en om de oplossing te bepalen die moet worden
gevolgd om met succes de installatie van CBW APs op de dag nul te voltooien.
  
Producten getroffen
 

140 AC (gegevensblad) | 10.0.1.0 (laatste download)
145 AC (informatieblad) | 10.0.1.0 (laatste download)
240 AC (gegevensblad) | 10.0.1.0 (laatste download)
  

Beschrijving van uitgifte
 
De dag nul-configuratie van een CBW AP leidt je door het instellen van je nieuwe, uit de doos AP.
Na het voltooien van de eerste instelling, zal AP opnieuw beginnen, tijdens welke het LED-teken in
het access point door meerdere kleurpatronen zal gaan. Wanneer de LED groen knippert, duidt dit
erop dat de gebruiker naar de volgende stap kan gaan. In bepaalde gevallen, na het voltooien van
de eerste installatie en het herstarten van de taak, zal het toegangspunt mogelijk niet voorbij het
knipperende rode LED-patroon komen. Dit is te wijten aan een gebrek aan een Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP)-server. Dit document definieert de oplossing voor deze kwestie om
de eerste installatie van een CBW-AP met succes te voltooien en het AP via de webinterface te
bereiken.
  
Oplossing
 
Voor het met succes voltooien van de eerste set van uw CBW AP, zorg er dan voor dat AP op een
switch of een router met een DHCP-server wordt aangesloten tijdens de dag nul configuratie. Zelfs
als de gebruiker een statisch IP adres voor beheer tijdens de eerste instelling instelt, is er nog een
DHCP-server nodig voor het toewijzen van een tweede IP-adres dat AP-functionaliteit kan
verwerken. Nadat AP beide vereiste IP adressen heeft, zal het zoals verwacht werken en de
eerste opstelling kan met succes worden voltooid.
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