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Objetivo
 

O Access point WAP571E pode ser montado em um polo ou em uma parede para fornecer
a cobertura exterior.
 
O objetivo deste original é demonstrar as opções da montagem e as características do
WAP571E.
 
Para uma demonstração completa do comprimento de opções exteriores da montagem
WAP571E, veja por favor o vídeo abaixo:
 

Dispositivos aplicáveis

WAP571E●

Montagem exterior

Montando materiais do jogo

Os itens seguintes são incluídos no WAP571E que monta o jogo:

Suporte Holder_1●



Suporte Holder_2●

Suporte Holder_3●

(4) Parafusos M6*130●

(12) Parafusos M6*10●

(12) arruelas do parafuso●

Anexando Holder_1 ao WAP571E

Antes de montar o WAP571E em um polo ou em uma parede externa exterior, coloque
Holder_1 na parte de trás do WAP571E e alinhe os furos do parafuso em conformidade. Em
seguida, introduza 4 parafusos M6*10, com as 4 arruelas correspondentes do parafuso
anexadas, com Holder_1 e nos furos do parafuso encontrados na parte de trás do
WAP571E. Usando uma chave de Allen, aperte cada parafuso e arruela através do suporte
até que Holder_1 esteja anexado à parte traseira do dispositivo. Se há um fio terra, fixá-lo
no dispositivo, junto com o suporte, pode fornecer a melhor proteção da descarga
eletrostática. Seu Access point está agora pronto para ser montado em um polo ou na
parede.

Montagem de Polo

Materiais que você precisará montando o WAP571E a um polo exterior:

Suporte Holder_1●

Suporte Holder_2●

Suporte Holder_3●

(4) Parafusos M6*10●

(8) Parafusos M6*10●

(12) arruelas do parafuso●

A primeira etapa da montagem do polo exige um polo pequeno com um diâmetro máximo
de 3". Após ter anexado Holder_1 ao dispositivo, tome Holder_2 e Holder_3 e coloque-os
em extremos opostos do polo. Usando os 4 parafusos M6*130 e arruelas, fixe os suportes
junto tais que são fixos em torno do polo. Finalmente, monte o WAP571E ao polo



parafusando seus suportes junto. Coloque o suporte WAP571E Holder_1 no suporte
Holder_2 do polo tais que suas aberturas alinham. Tome 4 parafusos M6*10 e arruelas e
aperte-os através dos suportes até que o WAP571E esteja fixado com sucesso no polo.

Montagem da parede

Suporte Holder_1●

Suporte Holder_2●

Suporte Holder_3●

(4) parafusos de chapa metálica●

(4) âncoras do parafuso●

(12) Parafusos M6*10●

(12) arruelas do parafuso●

Para a montagem da parede, use os mesmos materiais do jogo de montagem, com
Holder_1 ainda anexado à parte traseira do Access point. Primeiramente, posição Holder_3
contra a parede onde você quer montar o dispositivo. Identifique onde os furos deverão ser
furados basearam nas 4 aberturas do suporte. Após ter furado os furos, use os 4 parafusos
da chapa metálica para fixar a parte do suporte contra a parede. Se você está montando ao
drywall, pôde ser útil usar as âncoras incluídas com o jogo. Em seguida, alinhe Holder_2
com o Holder_3 e use 4 parafusos M6*10 e as arruelas do parafuso para fixar os dois
reunem. Finalmente, monte o WAP571E à parede colocando o suporte Holder_1 anexado
dentro de Holder_2. Mais uma vez, certifique-se das aberturas alinhar tais que uma pode
introduzir 4 parafusos M6*10 e arruelas, e aperte-se então os para fixar junto os suportes.

Conclusão

Isto conclui nosso curso em opções exteriores da montagem para o WAP571E. Para
fornecer a cobertura consistente para um lugar exterior, o WAP571E pode ser fixo em um
polo ou em uma parede dentro da área. Com as ferramentas e o jogo apropriados da
montagem, uma ou outra opção pode ser rapidamente e estabeleceu facilmente.


	Opções exteriores da montagem WAP571E
	Sumário
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Montagem exterior
	Montando materiais do jogo
	Anexando Holder_1 ao WAP571E
	Montagem de Polo
	Montagem da parede

	Conclusão


