
Opcja 1: Montaż sufitowy

1 Wyjąć płytkę sufitową.1 Wyjąć płytkę sufitową.

Serwer DHCP (zazwyczaj router) z funkcją DHCP jest niezbędna do przypisywania adresów IP do EAP i klientów w sieci 

lokalnej.

przewodnik szybkiej instalacji 

Nakrętki motylkowe (Qty.3)Podkładki (Qty.3) M3 x 30 śruby z łbem (Qty.3)

Uwaga: Upewnij się, że płyta sufitowa jest większy niż EAP (206 * 182mm).

EAPEAP EAPPC

Przełączyć 

router 

internetowy

klienci

Omada Controller

AC1750 Bezprzewodowy MU-MIMO Gigabit sufitowy 

Access Point

EAP245

Wskazanie LED

Urządzenie jest inicjowanie lub działa 

nieprawidłowo.

Świeci na zielono

Błędy systemowe. RAM, Flash, Ethernet, WLAN lub 

firmware może działać nieprawidłowo.

Migającym żółtym Nieprzerwanie 

Urządzenie jest zresetowany do ustawień 

fabrycznych.

Raz miga Żółty

Inicjalizacja jest zakończona.

Dwa razy miga zielona 

Migający zielony, żółty

Aktualizacja firmware jest w toku. Nie należy odłączać 

lub wyłączanie urządzenia.

Urządzenie zostało włączone.

Miga na zielono Następnie Żółty

Interfejs panelu

NASTAWIĆ

Port służy do podłączenia do portu PoE dostarczonego adaptera PoE lub PSE (Power Sourcing Equipment), takie jak 

przełącznik PoE, zarówno dla transmisji danych i Power over Ethernet (PoE) za pośrednictwem kabla Ethernet.

ETH1 (PoE) 

Port to port Gigabit Ethernet wykorzystywane do pomostowych. 

ETH2 

Przy czym urządzenie włączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 5 sekund, aż dioda LED świeci na żółto, 

a następnie zwolnieniu przycisku. Urządzenie będzie przywrócić do ustawień fabrycznych.

Instalacja sprzętu
2

Opcja 1: Montaż sufitowy

Opcja 2: Montaż na ścianie

EAP może być montowany na suficie i na ścianie.

2 Umieścić wspornik mocujący w środku płyty 2 Umieścić wspornik mocujący w środku płyty 

sufitowej. Mark trzy pozycje do otworów i położenia 

dla otworu kablowego Ethernet. Wywiercić trzy 

otwory 4mm średnica śrub i otwór o średnicy 25mm 

na kabel Ethernet w oznaczonych miejscach.

3

Zabezpieczyć uchwyt montażowy do płyty sufitowej za 

pomocą trzech śrub M3x30 łbem, podkładki i nakrętki 

motylkowe, jak pokazano po lewej stronie.

4

Karmić kabel Ethernet przez otwór i ustawić płytkę sufitową 

z powrotem na swoje miejsce.

5 Podłącz kabel Ethernet do portu Ethernet. Przymocować 5 Podłącz kabel Ethernet do portu Ethernet. Przymocować 

EAP do wspornika mocującego dopasowując znak strzałki 

na EAP ze znakiem strzałki na uchwycie montażowym, a 

następnie obrócić EAP, aż zostanie zablokowana na 

swoim miejscu, tak jak pokazano po lewej stronie.

1 Typowa topologia sieci1 Typowa topologia sieci

X3

Wiertarka Hole dla kabla Ethernet



Konfiguracja oprogramowania
4

Aby uzyskać pomoc techniczną, podręcznik użytkownika i inne informacje można znaleźć na stronie 

https://www.tp-link.com/support, lub po prostu zeskanować kod QR.

Produkty TP-Link częściowo zawierają kod oprogramowania opracowany przez osoby trzecie, w tym kodu oprogramowania podlegającego licencji GNU General Public License ( 

„GPL”). W stosownych przypadkach, warunki GPL oraz wszelkie informacje na temat uzyskiwania dostępu do danego GPL stosowany w produktach TP-Link są dostępne w GPL 

kod-Center pod (https://www.tp-link.com/en / support / GPL /). Odpowiednie programy są rozprowadzane BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI i podlegają prawom autorskim jednego 

lub więcej autorów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz GPL i innych warunków GPL.

Opcja 2: Via Web Browser Wariant 1: Via 

Omada Controller

Etap 1: Przyłączanie do urządzenia EAP

Włączyć EAP i łączyć się bezprzewodowo za pomocą domyślnego SSID (format: TP-Link_2.4GHz / 

5GHz_XXXXXX) wydrukowany na etykiecie produktu.

Etap 2: Logowanie do urządzenia EAP

Uruchom przeglądarkę internetową i wpisać http://tplinkeap.net w pasku adresu. Posługiwać się Admin zarówno dla użytkownika i Uruchom przeglądarkę internetową i wpisać http://tplinkeap.net w pasku adresu. Posługiwać się Admin zarówno dla użytkownika i Uruchom przeglądarkę internetową i wpisać http://tplinkeap.net w pasku adresu. Posługiwać się Admin zarówno dla użytkownika i Uruchom przeglądarkę internetową i wpisać http://tplinkeap.net w pasku adresu. Posługiwać się Admin zarówno dla użytkownika i Uruchom przeglądarkę internetową i wpisać http://tplinkeap.net w pasku adresu. Posługiwać się Admin zarówno dla użytkownika i 

hasło by się zalogować.

Etap 3: Konfiguracja urządzenia EAP

Skonfiguruj nową nazwę użytkownika i hasło w celu bezpiecznego zarządzania. Modyfikować parametry 

bezprzewodowe i podłącz urządzeń bezprzewodowych do nowej sieci bezprzewodowej. Szczegółowe konfiguracjach, 

odwiedź https://www.tp-link.com/support Aby pobrać podręcznik użytkownika EAP w centrum pobierania.odwiedź https://www.tp-link.com/support Aby pobrać podręcznik użytkownika EAP w centrum pobierania.odwiedź https://www.tp-link.com/support Aby pobrać podręcznik użytkownika EAP w centrum pobierania.

EAP obsługuje dwie opcje konfigurowania:

Aby skonfigurować i zarządzać za pomocą scentralizowanego masowych EAP oprogramowania sterownika, prosimy odwołać się do Opcja Aby skonfigurować i zarządzać za pomocą scentralizowanego masowych EAP oprogramowania sterownika, prosimy odwołać się do Opcja 

1.

Aby skonfigurować pojedynczy EAP poprzez przeglądarkę internetową bezpośrednio, należy zapoznać się Opcja 2.Aby skonfigurować pojedynczy EAP poprzez przeglądarkę internetową bezpośrednio, należy zapoznać się Opcja 2.

Etap 1: Instalacja Omada kontroler

Na komputerze, należy pobrać plik instalacyjny Omada Controller z 

https://www.tp-link.com/en/download/EAP-Controller.html. Uruchom plik i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby zainstalować https://www.tp-link.com/en/download/EAP-Controller.html. Uruchom plik i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby zainstalować 

sterownik Omada.

Etap 2: kontroler Konfiguracja Omada

Uruchomić kontroler Omada i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć Quick Setup. Po 

zakończeniu pracy kreatora, pojawi się ekran logowania.

Etap 3 logowania do Omada kontrolera

Wprowadź nazwę administratora i hasło, a następnie kliknij utworzoną Zaloguj. Następnie można dodatkowo Wprowadź nazwę administratora i hasło, a następnie kliknij utworzoną Zaloguj. Następnie można dodatkowo Wprowadź nazwę administratora i hasło, a następnie kliknij utworzoną Zaloguj. Następnie można dodatkowo 

skonfigurować kontroler Omada. Szczegółowe konfiguracjach, odwiedź https://www.tp-link.com/support aby skonfigurować kontroler Omada. Szczegółowe konfiguracjach, odwiedź https://www.tp-link.com/support aby skonfigurować kontroler Omada. Szczegółowe konfiguracjach, odwiedź https://www.tp-link.com/support aby 

pobrać przewodnik użytkownik Omada kontrolera w centrum pobierania.

Opcja 2: Montaż na ścianie

2 Włożyć plastikowe kołki w otwory o 2 Włożyć plastikowe kołki w otwory o 

średnicy 6mm.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby nie instalować EAP z rastrem w dół.

3 Zabezpieczyć uchwyt montażowy do 3 Zabezpieczyć uchwyt montażowy do 

ściany poprzez napędzanie wkrętów 

samogwintujących do kotew. Upewnij 

się, że ramiona uchwytu 

montażowego są na zewnątrz.

4 Podłącz kabel Ethernet do portu 4 Podłącz kabel Ethernet do portu 

Ethernet z EAP.

S3 × 20 wkrętów samogwintujących (Qty.3)D3 × 28 plastikowe kołki rozporowe (Qty.3)

1 Jeżeli kabel Ethernet kanałów przez 1 Jeżeli kabel Ethernet kanałów przez 

ściany, można umieścić uchwyt 

montażowy do kabla przez otwór 

mocujący. Mark trzy pozycje do otworów, 

a następnie wywiercić trzy otwory o 

średnicy 6mm w oznaczonych miejscach.

5

X3

Przymocować EAP do wspornika mocującego 

dopasowując znak strzałki na EAP ze znakiem 

strzałki na uchwycie montażowym, a następnie 

obrócić EAP, aż zostanie zablokowana na 

swoim miejscu, tak jak pokazano po lewej 

stronie.

Aby usunąć EAP z uchwytem montażowym, włóż spinacz w gniazdo zabezpieczające, aby zwolnić zatrzask blokujący i 

obrócić EAP, dopóki nie zostanie odłączony od uchwytu montażowego, jak pokazano poniżej.

Wskazówka:

Zasilacz3

EAP może być zasilany za pomocą urządzenia PSE (takiego jak przełącznik POE) lub zasilacza.

Podłącz kabel Ethernet z przełącznika PoE do portu eth1 (PoE).

Poprzez PoE przełącznika

Przełącznik PoE

Poprzez PoE Adapter

Podłącz port ETH1 (PoE) do portu PoE adaptera PoE za pomocą kabla Ethernet. Długość kabla może wynosić 

do 100 metrów.

1

Podłącz kabel Ethernet z przełącznika do portu LAN adaptera PoE. 2 Podłącz żeńskie złącze dostarczonego przewodu zasilającego do zasilacza, a 2 Podłącz żeńskie złącze dostarczonego przewodu zasilającego do zasilacza, a 

wtyk do gniazda elektrycznego. 

3

Slot blokady 

bezpieczeństwa Tab

EAP może być zasilany za pomocą dołączonego adaptera PoE.

1

(Do 100m)

3

Adapter PoE

2

Przełącznik

PoE LAN

Uwaga: Przed podłączeniem do EAP bezprzewodowo za pomocą domyślnego SSID, upewnij się, że w sieci znajduje się serwer DHCP 

(zazwyczaj router) z funkcją DHCP włączonym do przypisywania adresów IP do EAP i urządzeń bezprzewodowych.
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