
 

 

 

 
  

Specyfikacja techniczna  

do punktów dostępowych 2,4G, 5G  

Model: RD-W168AP 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik Stan Opis 

 

 

Wskaźnik systemu 

Włączony 
Kontrolka jest zawsze włączona podczas 

uruchamiania systemu. 

Miga System działa normalnie 

Wyłączony System nie działa prawidłowo 

 

Wskaźnik 2,4 g 

Miga 2.4 g połączenie bezprzewodowe jest normalne 

Włączony 2.4 g Wireless działa normalnie 

Wyłączony 
2.4 g Wireless działa jest nieprawidłowy lub nie 

jest podłączony 

 

Wskaźnik 5G 

Miga 5G połączenie bezprzewodowe jest norma 

Włączony Sieć bezprzewodowa 5G działa normalnie 

Wyłączony 
Sieć bezprzewodowa 5G działa nieprawidłowo 

lub nie jest podłączona 

 

 



 

 

1. Przycisk RESET, długie naciśnięcie przez 5-10 sekund, zresetuje do ustawień fabrycznych. 

2. port WAN, łączy się z przełącznikiem PoE, realizować komunikację i zasilanie z sieci 

zewnętrznej. 

3. Port LAN, interfejs Ethernet 10/100M do podłączenia do komputera lub podłączenia innych 

punktów dostępowych. 

4.Gniazdo zasilania prądem stałym, maksymalne napięcie zewnętrzne zasilacza wynosi 12V. 

5.Przymocować wspornik montażowy do ściany lub sufitu, a następnie zatrzasnąć produkt. 

 

 

 Instalacja produktu 

 Środowisko instalacji i konserwacji 

Przed zainstalowaniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższymi 

środkami ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.  

 Upewnij się, że podłoże w miejscu instalacji jest równe i suche, podejmij niezbędne środki 

antypoślizgowe w celu zapewnienia osobistego bezpieczeństwa;  

 Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane w miejscu, gdzie nie ma wody lub przecieku,  

nie instaluj urządzenia w wilgotnym miejscu; 

 Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie otwieraj obudowy, gdy 

urządzenie działa; 

 Utrzymuj sprzęt w czystości i miejscu gdzie występuje mało kurzu; 

 Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć zasilanie. Przetrzyj suchą ścierką 

antystatyczną i nie czyść żadną cieczą.  

 

 



 

Topologia sieci 

1. Gdy rozmiar sieci bezprzewodowej jest mały, użytkownik może bezpośrednio zalogować się do 

interfejsu zarządzania siecią AP, aby ustawić funkcję bezprzewodową, zarządzać klientem 

bezprzewodowym w sieci i ustawić parametry sieciowe punktu dostępowego. 

 

 

 

2 .gdy rozmiar sieci bezprzewodowej   jest duży, jeśli  zarządzasz oddzielnie  każdym AP w 

sieci, praca zarządzania siecią będzie uciążliwa i skomplikowana. W tej chwili  Zasugeruj  

użytkownikom zbudowanie w sieci produktu kontrolera bezprzewodoweg (AC), a kontroler 

bezprzewodowy jednolicie zarządza wszystkimi punktami dostępową w sieci. 

Przewodnik konfiguracji 

Krok 1 Pierwsza konfiguracja 

Przed skonfigurowaniem urządzenia podłącz urządzenie do zasilacza, aby sprawdzić, czy działa 

prawidłowo. 

AP jest zasilany przez IEEE 802.3 AF/w standardzie PoE. Drugi koniec przewodu sieciowego 

podłączonego do punktu DOSTĘPOWEGO tak jak pokazano na rysunku. (Lub do zwykłego 

switcha, gdzie na końcu AP musimy mu dać zasilanie.) 



 

 

Po zakończeniu zasilania, punkt dostępowy zostanie automatycznie zainicjowany. W tej chwili 

wskaźnik systemu jest zawsze włączony. Po zakończeniu inicjowania będzie migać na 2 sekundy. 

Gdy wskaźnik systemu świeci ponownie, urządzenie działa normalnie. 

 

 

 

Krok 2. Ustawienia sieciowe 

Ręcznie zmień adres IP komputera na: 192.168.250. x (x to 2 do 254), a maskę podsieci na: 255.255.255.0 

 

 

 

 

 



 

Krok 3. Logowanie do interfejsu 

Otwórz przeglądarkę na komputerze, wpisz 192.168.250.1 w polu adresu i naciśnij Enter. 

Otworzy się interfejs logowania do urządzenia, wprowadź domyślną nazwę użytkownika i hasło 

admin w polach nazwa użytkownika i hasło, a następnie kliknij login (Sign in).

 

 

 

 

 

Udało Ci się zalogować do głównego interfejsu ustawień urządzenia. Główny interfejs urządzenie 

prezentuje się następująco: 

 

 

 

 

Uwaga: Zdjęcia poglądowe, mogę różnić się w zależności od modelu urządzenia! 

 

 



 

Specyfikacja produktu 

Częstotliwość pracy 
2,4 GHz 

5 GHz 

Szybkość transmisji  1200Mbps = 150 MB/s 

Metoda instalacji Montaż sufitowy/ścienny 

Rozmiar 189mm * 189mm * 38mm 

Porty 
2* 10/100M porty RJ45 

1* port zasilania 

Wskaźniki 

1*wskaźnik systemowy 

1* wskaźnik pracy 2.4G 

1* wskaźnik pracy 5G 

Antena Wbudowana antena 

Przycisk 1 * przycisk Reset 

Zasilanie 
Standardowe zasilanie - PoE 802.3 AF 

Zasilacz 12 V/DC (bez zasilacza) 

Maksymalne zużycie energii przez 

maszynę 
9w 

Zarządzanie 
Ujednolicone zarządzanie kontrolerem bezprzewodowym (AC) 

Niezależna rura strony internetowej, Telnet 

SSID ilość 16 

SSID SIECI VLAN Wsparcie 

Chiński identyfikator SSID Wsparcie 

Funkcje bezprzewodowe 

Nadawanie SSID: wsparcie 

Szyfrowanie bezprzewodowe: WPA . WPA2 . WPA-PSK . WPA2-PSK 

Izolacja użytkownika: Izolacja między sieciami bezprzewodowymi, 

Wewnętrzna izolacja APS 

Filtrowanie bezprzewodowych adresów MAC: wsparcie 

Limit klienta bezprzewodowego: wsparcie 

Eliminacja słabych urządzeń sygnalizacyjnych i uniemożliwianie dostępu 

do słabych urządzeń sygnalizacyjnych: wsparcie 

Zarządzanie systemem 

Zarządzanie wyposażeniem: wszystkie chińskie zarządzanie siecią 

Dziennik systemowy: wsparcie 

Reset fabryczny: wsparcie 

Konfiguracja kopii zapasowej: wsparcie 

Importowanie konfiguracji: wsparcie 

Uaktualnienie oprogramowania: wsparcie 



 

Watchdog: wsparcie 

Otoczenie i środowisko 

Temperatura pracy: 0 °c ~ 40 °c 

Wilgotność robocza: 10% ~ 90% RH bez kondensacji 

 Temperatura przechowywania:-40 °c ~ 70 °c 

Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% RH bez kondensacji 

 

 


