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Sluit een WAP571 of WAP571E handmatig aan
op het netwerk via Power over Ethernet (PoE) 
Doel
 
Door een Wireless Access Point (WAP) aan te sluiten op hetzelfde netwerk als uw computer
kunnen ze communiceren en zo kunt u WAP configureren. Dit gebeurt doorgaans wanneer de
WAP voor het eerst wordt geconfigureerd of nadat de WAP is hersteld, en moet worden
aangepast. Dit artikel beoogt u de stappen te tonen die u in het aansluiten van WAP571 of
WAP571E op het netwerk kunt uitvoeren.
  
Toepasselijke apparaten
 

WAP500 Series - WAP571, WAP571E
  

Softwareversie
 

1.0.0.15 - WAP571, WAP571E
  

Sluit de WAP571 aan op het netwerk via PoE
 
Belangrijk: Zorg ervoor dat het netwerk dat u WAP aansluit om PoE (802.3af en 802.3at) te
hebben en dat uw netwerk in bedrijf is. 
 
Stap 1. Sluit één uiteinde van een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort van een PoE-switch of
router.
 
Stap 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de ETH0/PD-poort van WAP571. 
 
Opmerking: WAP571 bundelt de twee Ethernet poorten om in link te zijn aggregatiemodus. Als de
twee Ethernet poorten tegelijkertijd zijn aangesloten, moet de link partner ook link aggregatie
ondersteunen. 
 
Stap 3. Controleer de lichten op zowel WAP571 als de PoE-switch, of router. 
 
Opmerking:
 

Een oranje licht op de poort van de PoE-schakelaar waar WAP571 is aangesloten, geeft aan
dat de PoE-schakelaar WAP571 van stroom voorziet.
Een groen licht op de Ethernet poort van de PoE-switch waar WAP571 is aangesloten, geeft
een link tussen de apparaten aan.
Een knipperend groen licht op het voorpaneel van de WAP571 geeft aan dat het apparaat
opstart.
Een vast groen licht geeft aan dat de WAP571 gebruiksklaar is.
Een vast groen licht op de Ethernet poort van WAP571 wijst op een link tussen de switch en
WAP571.
Een knipperend groen licht op de Ethernet poort van WAP571 wijst erop dat het apparaat



gegevens ontvangt en overdraagt.
 

U dient uw WAP571E nu te hebben aangesloten op het netwerk via PoE en u kunt nu doorgaan
met het instellen van het access point. Voor instructies, zie het configureren van fundamentele
radio-instellingen op WAP571 of WAP571E draadloos access point.
 

Sluit de WAP571E aan op het netwerk via PoE

Maak de bekabeling klaar

Stap 1. Demonteer de weerbestendige aansluiting om de rode rubberen mand bloot te stellen. Na
het demonteren dient u het volgende te hebben:

1 Dikke rubberen zak1.
Deel B van de weerbestendige aansluiting2.
Dun. rubber3.
Deel A van de weerbestendige aansluiting4.

Stap 2. Schuif de Ethernet-kabel door deel B van de weerbestendige aansluiting.

Stap 3. Neem de dikke rubberen zak in om de snede te onthullen en schuif vervolgens de
Ethernet-kabel door de snede.



Stap 4. Schuif de Ethernet-kabel door deel A van de weerbestendige aansluiting.

Stap 5. Plaats de dunne rode zak in de opening van deel B van de weerbestendige aansluiting.

Sluit de WAP571E aan via PoE

Belangrijk: Zorg ervoor dat het netwerk dat u WAP aansluit om PoE (802.3af en 802.3at) te
hebben en dat uw netwerk in bedrijf is.



Stap 1. Ga over het achterpaneel en het onderpaneel van WAP571E.

Stap 2. Plaats de WAP571E zodanig dat het label onder het apparaat aan de rechterkant van het
apparaat staat.

Stap 3. Verwijder de afdekking van de poort met het label ETH0/PD om de Ethernet-poort bloot te
stellen. Dit kan worden gedaan door de dop tegen de klok in te draaien.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de dunne rubberen mand niet verliest.

Stap 4. Sluit de Ethernet-kabel aan op de ETH0/PD-sleuf van WAP571E.

Stap 5. Bevestig de weerbestendige connector door deze rechtsom aan te zetten op het
draadgedeelte van WAP571E.



Stap 6. Plaats de dikke rubberen mand in deel B van de weerbestendige aansluiting.

Stap 7. Bevestig deel A van de weerbestendige aansluiting door deze rechtsom in te schakelen op
het draadgedeelte van deel B.

Stap 8. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort van de PoE-
switch.

Stap 9. Controleer de lampjes op zowel WAP571E als PoE.



Controleer WAP571/WAP571E met PoE-verbinding

Om de hardwareinstallatie te controleren volgt u deze instructies:

Controleer de kabelaansluitingen.●

Controleer de indicatielampjes.●

Etiket bedrijvigheid Beschrijving

Voeding

Uit Het access point is uit

Vast (groen) het toegangspunt is normaal; Er is geen draadloze
client verbonden

Vast (Blauw) het toegangspunt is normaal; ten minste één
draadloze client is aangesloten

Knipperen (blauw) Het toegangspunt is het verbeteren van de firmware.

Vast (rood) Het toegangspunt start niet met beide firmware-
afbeeldingen.

LAN
(WAP571)

Uit geen Ethernet-link; FE Ethernet-link is actief of 10
Mbps.

Groen vast GE Ethernet link is actief.

Groen knipperen Het toegangspunt zendt of ontvangt gegevens.

U dient uw WAP571E nu te hebben aangesloten op het netwerk via PoE en u kunt nu doorgaan
met het instellen van het access point. Voor instructies, zie het configureren van fundamentele
radio-instellingen op WAP571 of WAP571E draadloos access point.
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