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Doel
 

WAP571E access point kan op een stok of muur worden gemonteerd om dekking buiten te
bieden.
 
Dit document heeft tot doel de montageopties en -eigenschappen van WAP571E aan te
tonen.
 
Bekijk de video hieronder voor een demonstratie van WAP571E montageopties voor
buitengebruik:
 

Toepasselijke apparaten

WAP571E router●

Montagebeugel

Montageset

De volgende artikelen zijn meegeleverd in de WAP571E-montageset:

Holder_1 beugel●



Holder_2 beugel●

Haak voor houder_3●

(4) schroeven M6*130●

(12) schroeven M6*10●

(12) schroefwasmachines●

Holder_1 aansluiten op de WAP571E

Plaats Holder_1 op de achterzijde van WAP571E voordat u de WAP571E op een buitenkant
of buitenmuur monteert, en lijn de schroefgaten dienovereenkomstig uit. Plaats vervolgens 4
M6*10-schroeven, met de 4 bijbehorende schroefwasmachines bevestigd, door middel van
Holder_1 en in de schroefgaten aan de achterzijde van WAP571E. Draai met een Allen
moersleutel elke schroef en wasmachine door de beugel vast totdat de houder_1 aan de
achterzijde van het apparaat is bevestigd. Als er een aardedraad is, kan het bevestigen
ervan op het apparaat, samen met de beugel, zorgen voor een betere elektrostatische
ontladingsbescherming. Je toegangspunt is nu klaar om op een stok of muur te worden
gemonteerd.

Pijlmontage

Materialen die u nodig hebt om de WAP571E op een outdoorstok te monteren:

Holder_1 beugel●

Holder_2 beugel●

Haak voor houder_3●

(4) schroeven M6*10●

(8) schroeven M6*10●

(12) schroefwasmachines●

Voor de eerste stap bij het monteren van stokken is een kleine stok met een maximale
diameter van 3" nodig. Nadat Holder_1 aan het apparaat is bevestigd neemt u Holder_2 en
Holder_3 in en plaatst ze op de tegenoverliggende einden van de pool. Bevestig de beugels
met de schroeven en wasmachines van 4 M6*130 zodat ze zich rond de stok bevinden.



Monteer tenslotte de WAP571E aan de stok door hun haakjes samen te schroeven. Plaats
de WAP571E's Holder_1 beugel in de Holder_2 beugel van de pool zodat hun openingen
uitlijnen. Neem de schroeven en wasmachines van 4 M6*10 vast en draai deze door de
beugels vast totdat de WAP571E met succes op de stok is vastgedraaid.

wandmontage

Holder_1 beugel●

Holder_2 beugel●

Haak voor houder_3●

(4) schroeven van bladmetaal●

(4) schroefankers●

(12) schroeven M6*10●

(12) schroefwasmachines●

Gebruik voor wandmontage dezelfde materialen uit de montageset, waarbij Holder_1 nog
steeds aan de achterzijde van het access point is bevestigd. Eerst, positie Holder_3 tegen
de muur waar u het apparaat wilt monteren. Geef aan waar de gaten moeten worden
geboord op basis van de 4 openingen van de beugel. Gebruik na het boren van de gaten de
schroeven van 4 vellen metaal om het beugel tegen de muur vast te zetten. Als u aan een
droogwand monteert, is het mogelijk dat u de ankers die bij de trommel inbegrepen zijn,
gebruikt. Lijn vervolgens Holder_2 op Holder_3 en gebruik 4 M6*10 schroeven en
schroefwasmachines om de twee stuks samen te beveiligen. Monteer tenslotte de
WAP571E aan de muur door de aangesloten Holder_1 beugel binnen Holder_2 te plaatsen.
Controleer opnieuw of de openingen zodanig zijn dat er schroeven en wasmachines van 4
M6*10 kunnen worden geplaatst en draai deze vervolgens om de beugels samen te
bevestigen.

Conclusie

Dit sluit onze tutorial op outdoormontage opties voor de WAP571E af. Om consistente
dekking te bieden voor een locatie in het gebied, kan WAP571E op een stok of muur in het



gebied worden bevestigd. Met de juiste gereedschappen en montageset kan elke optie snel
en eenvoudig worden ingesteld.
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