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Objetivo
 

O objetivo deste original é atravessar as opções internas da montagem para o ponto de
acesso Wireless WAP571.
 
Para uma demonstração completa do comprimento de opções internas da montagem
WAP571, veja por favor o vídeo abaixo:
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP571
  

Montagem interna
 

Antes que nós comecemos, para assegurar o desempenho ótimo, nós recomendamo-lo não
operar o dispositivo em uma área que exceda uma temperatura ambiente de 104°F (40°C).
Para impedir superaquecer, os respiradouros do painel de ambos os lados devem ser
desobstruídos. O WAP571 deve igualmente ser nível, estábulo, e fixar-se para impedir que
deslize ou desloque fora da posição.
  

Materiais necessários montando
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Suporte da Parede-montagem
4 - parafusos (.22 .24 por .69 a .72 polegada)
4 - âncoras plásticas da expansão (.31 .33 por .86 a .88 polegada)
 

  
Furos de perfuração para âncoras na parede/teto
 

Neste guia, nós estaremos indo sobre a opção da montagem da parede; contudo, o mesmo
processo pode igualmente ser usado para a montagem do teto.
 
Primeiramente, determine o lugar que você quer montar o dispositivo e se assegurar de que
a superfície seja plana, lisa, seca, e resistente. 
 
Em seguida, use o suporte para marcar a posição dos furos. Fure quatro furos na parede
nos lugar marcados. Nesta demonstração, nós usamos um bit da broca de 3/16" para furar
os furos. 
  

Introduzindo âncoras e parafusos
 

Introduza as âncoras plásticas da expansão nos furos. Então, fure o parafuso na âncora,
deixando uma diferença pequena entre a superfície e a base da cabeça do parafuso para o
suporte. 
  

Suporte de fixação de alinhamento com parafusos
 

Após isso, alinhe o suporte com os parafusos e deslize o suporte para baixo até que os
parafusos cabidos confortavelmente nos entalhes. Então, aperte os parafusos até que o
suporte esteja seguro. 
 



Montando WAP571 no suporte
 

Ultimamente, deslize o dispositivo WAP571 no suporte da parede-montagem, colocando o
cabo através da aba do estoiro encontrada na parte de trás do suporte.
  

Conclusão
 

As opções internas da montagem disponíveis para o WAP571 permitem que você fixe um
lugar para seu Access point, e fornecem desse modo a cobertura consistente para uma área
interna. Para mais informação, verifique para fora a comunidade do apoio de empresa de
pequeno porte de Cisco.
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