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  AP141 و AP121للموديالت 

 
بحيث يمكن جراء ) HiveAP 141 و  HiveAP 121الذي آان يعرف سابقا بـ  ( AP141 و  AP121 ألآسس بوينتايوضح هذا الدليل آيفية ضبط إعدادات جهاز 

 في الصورة التالية، ولكن التعليمات آما هو مبين المفصلية مع الهوائيات AP141جهاز ( .الجدار، وآيفية ترآيبه على السقف أو HiveManagerاتصال شبكة مع 
للتسجيل والحصول على أحدث المعلومات حول المنتج ومشاهدة معلومات االمتثال وتنزيل التحديثات لبرنامج التشغيل، يرجى  .)تنطبق بشكل متماثل على آال الموديلين

   support/com.aerohive.www: نيزيارة الموقع اإللكترو

  
بعد أن تقوم بتوصيل آابل األآسس بوينت مع شبكة اإليثرنت وتشغيله، فإنه يقوم أوتوماتيكيا بمحاولة الحصول على إعداد الشبكة الخاصة بها من خالل برتوآول  )3 

 جميع ندما ترى جهاز األآسس بوينت مدرجا على صفحةع. سة دقائقمتستغرق هذه العملية حوالي خ. HiveManager واالتصال بـ )DHCP (التشكيل الديناميكي
قد اآتمل ويمكنك البدء بإدارة األآسس بوينت يكون ، فإن اإلعداد األولي HiveManagerلبرنامج ) GUI( في قسم المراقبة في واجهة المستخدم الرسومية األجهزة

)AP ( من خاللHiveManager.  
  

 وثائق المعلومات الخاصة بالمنتج أو ووحدات اجعر، HiveManagerلبرنامج ) GUI( واجهة المستخدم الرسومية لم يظهر في) AP(في حال أن جهاز األآسس بوينت 
القيام به للمساعدة في تأسيس اتصال ، وما الذي بإمكانك HiveManagerاالتصال ببرنامج ) AP( لفهم آيف يحاول جهاز األآسس بوينت الحاسوبالتدريب القائمة على 

  .  techdocs/com.aerohive.www األدوات متاحة  مجانا على الموقع اإللكتروني هذه . بينهما
  مؤشر الحالة

  :يظهر مؤشر الحالة على  الزاوية اليسرى السفلية من الجهاز حاالت النشاط التالية
  .انقطاع التيار الكهربائي، أو تم تعطيل المؤشر: داآن •
  .ال تقوم بفصل التيار الكهربائي عن الجهاز خالل هذه العملية.  الجهاز يجري عملية تحديث لبرنامج التشغيل:)وميض (آهرمان •
  .  بنجاح، أو أن الجهاز في وضع التمهيد أو إيقاف التشغيلCAPWAP لم يتم تأسيس اتصال ههذا يشير إلى أن): ثابت (آهرمان •
  . ETHO  بنجاح من خالل واجهة CAPWAPحو صحيح، وقام بتأسيس اتصال نتم تشغيل الجهاز ويعمل على : أبيض •

  AP141موائمة الهوائيات الخارجية لجهاز 
  : باستخدام واحدة من التكوينات الظاهرة أدناهAP141شارة، قم بموائمة الهوائيات على الجهاز للحصول على استقبال أمثل لإل
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  AP141 و AP121بوينت ترآيب جهاز أآسس 

سقف المنخفضة        AP141 و   AP121 رف الترآيب الحديدي، يمكنك ترآيب جهاز أآسس بوينت          باستخدام ب، يمكنك ترآيب          .  على رفوف شبكة ال واح الترآي باستخدام أل
م  0.42أوقية أو    AP141 :13.5 آلغم؛   0.36 أوقية أو    AP121 :11.6(الجهاز على سطح منبسط يمكن أن يدعم وزنه          اه شرح     ). آلغ ات         تجدون أدن ا عملي ًا عن آلت ا وافي

  ). تنطبيق على آال الموديلينت موضح في هذه الرسوم التوضيحية،  ولكن التعليماAP121الجهاز . ( الترآيب
  الترآيب على الحائظ

وح عريض       AP141  أو    AP121لترآيب جهاز    نخفض، استخدم     )   سم 2.38( إنش  15/16 -  على ل از األآسس     ي رفوف الترآيب الحديد  في سقف م ة مع جه ة المرفق
  . سلم– وعلى األرجح –ب سوف تحتاج إلى مثقا). AP(بوينت 

  
اس : مالحظة ة قي دات ترآيب أرفف مجوف ضا مع ايف أي وفر ايروه وديالت – عريض -)  سم1.34( إنش 15/16 عريض، و-)  سم1.34( انش 9/16ت  و AP121 لم
AP141 و  AP330 و AP350)   AH-ACC-9-16-CLIP-330-350 و ،AH-ACC-BKT-REC-300-100على التوالي ،.(  

 رف الترآيب في الموقع الصحيح، قم يتثبتعندما تنتهي من .   رف الترآيب على لوح السقفتثبيتبقم بدفع بالط السقف قليال بعيدا عن اللوح لتوفير بعض المساحة، ثم قم 
  . تمرير آوابل الطاقة واإليثرنت من خاللها فتحة من خالله لكي تتمكن منببفتح أو ثق

  . الضغط وادفعها بقوة مع رف الترآيبمقابضاللوح مع اثنين من قد بدفع رف الترآيب إلى أعلى مقابل لوح السقف حتى يتماسك ) 1

 نحو شفاف ىنظرة عن آثب عند إزالة بالط السقف ولوح السقف معروضة عل(
  )للتوضيح

  

  
قم بتدوير رف الترآيب حتى تكبس مقابض الضغط في مكانها وتثبت لوح ) 2

  .السقف بإحكام
  
، قم بثقب فتحة Lفي المساحة المفتوحة غير المغطاة برف الترآيب على شكل ) 3

قم بتمرير آابل أو اثنين من آوابل اإليثرنت من ). غير ظاهر(في بالط السقف 
د الطاقة من محول تيار متردد، قم بتمرير آابل ة، وإذا آنت تعتزم تزويحخالل الفت

 بتوصيل الكوابل مع جهاز األآسس مأخيرًا، ق. الكهرباء من خالل الفتحة أيضا
  ).AP(بوينت 

  
  

، قم بتثبيت AP141موديل بالنسبة لل. مع رف الترآيب آما هو موضح أدناه إلآمال عملية الترآيب) AP( بوينت األآسس بتثبت جهاز معندنا تنتهي من توصيل الكوابل، ق
  .AP141موائمة الهوائيات المفصلية للموديل  المفصلية، ومن أجل الحصول على إشارة استقبال أفضل، قم بموائمة الهوائيات وفقا للتكوينات المبينة في قسم الهوائيات

ى شكل     ). وضحغير م(ل الكوابل  صيبعد االنتهاء من الترآيب جهاز األآسس بوينت رأسا على عقب، قو بتو           ) 4 ة المقبضين عل داد  Vقم بموائم ام  م وامت ى  قبض اإلحك  عل
  .إلى أعلى حتى يستقر في مكانه) AP(م اضغط على جهازا ألآسس بوينت ث على جهاز األآسس بوينت، إلحكامارف الترآيب مع فتحات المقبض وفتحة مقبض 

  
  . إلى موضعه السابقعندما تنتهي، قم بتعديل بالط السقف وأعادته



 
  ترآيب على السطح

 باستخدام مسمار أو ) آلغم ألي من الجهازين0.45 أو 1أقل من رطل ( يت األآسس بوينت على أي سطح يدعم وزنه الترآيب لتثبةاستخدام لوحمكنك ي
 في الجدار بحيث ،  قم بثقب فتحةL –يب على شكل غير المغطاة بلوحة الترآ قم بتثبيت اللوحة على السطح، ثانيا، في المساحة  أوال،.  على اللوحةبرغي

 بالنسبة - و  قم بتوصيل الكوابل مع الجهاز، وتثبيت الجهاز مع اللوحة،خيرًا، أ. يكون بإمكانك تمرير الكوابل من خاللها وتوصليها إلى األآسس بوينت
   قو بتثبيت الهوائيات المفصلية- AP141للموديل 

  على الجدار آما هو موضح أدناه) AP(س بوينت ترآيب جهاز األآس

شكل  ) 1 رنين  ذات ال ضين الم الل المقب ن خ ن   Vم د ع وح بعي داد الل ب امت ى جان   عل
  . بتثبيت اللوحة على عنصر آمن آجدار أو سقف أو عمود أو عارضة مثًالمالسطح، ق

ا: مالحظة ن الفتح د م اك العدي ن خاللتهن ك م ي يمكن ا الت سمار أو ه  تثبيت الم
ى نحو أفضل                 . البرغي في مكانه   ان عل الءم المك ي ت ة الت اختر االثنتين أو الثالث

  . الذي تقوم بالترآيب عليه

  
ى شكل               قم بفتح أو ثقب   ) 2  فتحة في الجدار في المساحة غير المغطاة بلوحة الترآيب عل
L                ت، وق از األآسس بوين ى جه ا إل يمكنك  . (م بتوصيلها  ، وقم بتمرير الكوابل من خالله

از األآسس بوينت               ا      ) AP(أيضا مد الكوابل على طول الجدار إلى جه دًال من تمريره ب
  .)من الفتحة

  
ت        سس بوين از األآ د جه شغيل وتزوي ة ت ى آلي اء عل صاله   ) AP(بن ة ات ة وآيفي بالطاق

ل اإليثرنت                مبالشبكة، ق  ين من آواب ة  وواحد أو اثن ل غ  ( .  بتوصيل آابل الطاق ر  الكواب ي
  ).ظاهرة في الرسومات التوضيحية

قم بموائمة المقابض وامتداد مقبض اإلحكام على لوحة التثبيت مع فتحات ) 3
  .)AP(المقبض وفتحة مقبض اإلحكام على جهاز األآسس بوينت 

  
 لوحة الترآيب حتى تكبس داخل قابلم) AP(قد بدفع جهاز األآسس بوينت ) 4

  .فتحات المقبض
  

، قم بتوصيل الهوائيات المفصلية وتوجيهها آما هو AP141بالنسبة للموديل 
  .AP141موائمة الهوائيات الخارجية للموديل موضح في قسم 

  
    إقفال الجهاز

 مشقوق مع رف الترآيب أو لوح الترآيب باستخدام برغي تأمين أو برغي) AP(يمكنك أيضا تأمين جهاز األآسس بوينت . يمكنك تأمين الجهاز باستخدام قفل آنجستون
 للقفل في فتحة قفل Tل الموصول مع القفل حول عنصر التأمين، وقم بإدخال أداة القضيب على شكل بالستخدام قفل آنجستون، قم بلف الكا. مدمج مع أدوات الترآيب

  . ، وقم بتدوير المفتاح لتفعيل آلية اإلقفال)AP(الجهاز على األآسس بوينت 
خالها قليًال ومفك  وإد6سوف تحتاج إلى لقمة إدخال براغي حفر قياس  لوح الترآيب أو رف الترآيب باستخدام برغي اإلحكام، مع) AP(إلقفال جهاز األآسس بوينت 

-AP121 ،AP141 ، AP330 ،AP350 ) AH-ACC-SEC-BITاللقم الصحيحة متوفرة من ايروهايف في ثالث مجموعات للموديات . مع اللقمةبراغي يتوافق 
330-350-3PK .(،الستخدام البرغي المشقوق، سوف تحتاج إلى مفك براغي  بنصلة مسطحة. يرجى الرجوع إلى الرسم التوضيحي أدناه  الستخدام برغي اإلحكام.  

استخدم مفك  . قم بإدخال برغي اإلحكام من خالل الفتحة في الشاصيه        
داد مقبض اإلحك        البراغي مع لقمة برغي      ى   لشد البرغي مع امت ام عل

  . لوحة الترآيب أو رف الترآيب الحديد
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