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Configurar a exibição de LED no WAP125 e no
WAP581 

Objetivo
 

Os diodos emissor de luz (diodo emissor de luz) são úteis para indicar a atividade e o status
de conexão em um ponto de acesso Wireless (WAP). Um WAP tem dois sistemas diodo
emissor de luz: LED de sistema, que é o único diodo emissor de luz sobre a face frontal do
WAP e o diodo emissor de luz dos Ethernet que pode ser encontrado em portas Ethernet do
WAP. Os ajustes de configuração da exibição de LED permitem que você permita,
desabilite, e associe um perfil configurado do planificador.
 
Este original aponta mostrar-lhe que como permitir, para desabilitar, e associar configurou o
perfilador do planificador no WAP125 e no WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4
  

Configurar a exibição de LED
 

Nota: A exibição de LED é permitida à revelia. Quando a exibição de LED é desabilitada,
todos os diodos emissores de luz estão desligados. Quando o valor da exibição de LED é
planificador do associado, fornecerá uma caixa suspensa para cada diodo emissor de luz
individual assim como para todo o diodo emissor de luz junto para selecionar um perfil do
planificador. Quando permitidos, os diodos emissores de luz indicam o estado e a atividade
correspondentes do dispositivo WAP.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do WAP e escolha a configuração de
sistema > a notificação.
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Etapa 2. Na área de exibição de LED, clique o menu suspenso para escolher da lista:
 

Permita — Permitido à revelia, permite todo o diodo emissor de luz, Ethernet e LED de
sistema.
Inutilização — Desabilita todo o diodo emissor de luz.
Planificador do associado — Os ajustes da exibição de LED aparecem.
 

 
Nota: Neste exemplo, o planificador do associado é escolhido. Se você escolheu a
inutilização ou a permite, salte a etapa 4.
 
Etapa 3. Nos ajustes área da exibição de LED, você pode escolher configurar LED de
sistema somente, diodo emissor de luz dos Ethernet somente, ou todo o diodo emissor de
luz. Escolha um perfil da lista de drop-down do nome de perfil.
 

 
Nota: Neste exemplo, uma programação PRE-configurada nomeada OfficeHours é



escolhida sob todo o diodo emissor de luz. À revelia, não há nenhum perfil associado ao
diodo emissor de luz. A seleção da gota-para baixo mostrará os nomes de perfil que do
planificador você configurou. Se você ainda não estabeleceu um e o quer aprender como,
clique aqui. Quando o diodo emissor de luz é associado a um perfil do planificador, esta
coluna mostra o estado segundo a presença ou a ausência de uma regra ativa do perfil
naquele tempo do dia.
 
Etapa 4. Clique .
 
Você agora configurou com sucesso a exibição de LED no WAP125 e no WAP581.
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