Configuratie van SENAO- en EnGenius Access Points
Gefeliciteerd met de aankoop van uw SENAO- of EnGenius apparatuur.
Onderstaande instructie is opgesteld voor de SENAO en EnGenius 2611CB3+D
Client Bridge Access Point en de SENAO 3054CB3+D Client - Bridge Access
Point repeater. Gemakshalve wordt hieronder enkel SENAO genoemd.
Hieronder vindt u enkele tips bij de ingebruikname van uw apparatuur
alsmede tips voor support en ondersteuning.
Tips bij het aansluiten van uw SENAO / EnGenius
Sluit u de SENAO direct aan op een werkstation (= client bridge)? Gebruik
hiervoor dan de bijgeleverde cross-over UTP-kabel; hiermee kunt u het
apparaat vanaf uw werkstation benaderen, configureren en gebruiken als
Client Bridge. Bij aflevering is het apparaat ingesteld als Client Bridge.
Wilt u de SENAO gebruiken als Access Point, en sluit u hem aan op een router
of switch? Gebruik dan een gewone (straight) UTP-kabel (niet bijgeleverd), en
zorg dat u het apparaat instelt als Access Point.
Tips bij de configuratie van uw SENAO
1. Configureer de SENAO door deze middels de bijgeleverde cross-over
netwerkkabel op een werkstation aan te sluiten en zorg dat het IP-adres
van uw werkstation in dezelfde range ligt als van de SENAO. Het default
IP-adres van de SENAO is 192.168.1.1.
2. Open vervolgens uw browser, ga naar adres 192.168.1.1 en log in met de
default username [admin] (wachtwoord blijft leeg). De SENAO
configuratiepagina wordt nu geopend.
3. De SENAO is standaard als client bridge ingesteld (= apparaat dat zoekt
naar een Access Point om daarmee verbinding te maken).
4. Om uw SENAO als Access Point (AP) te configureren kiest u links in het
scherm menu [admin]. Klik geheel onderaan de adminpagina op [switch to
AP] om de SENAO als Access Point in te stellen. Klik op [save] en [reboot]
om de SENAO opnieuw op te starten in de AP-modus.
Wacht enkele seconden totdat de firmware volledig is geladen om
beschadiging te voorkomen! Sluit de browser en log vervolgens opnieuw in
om de configuratie als Access Point af te maken.
5. Alleen als de SENAO als Access Point is ingesteld kunt u de SENAO ook
draadloos benaderen.
6. Wij raden u aan om de SENAO te voorzien van een eigen username en
password u kunt dit doen in menu [admin].
7. Zodra u klaar bent met configureren, zet dan de IP-instellingen van uw
werkstation terug naar de oorspronkelijke instellingen.
Meer informatie en ondersteuning
In aanvulling op de bij uw product geleverde informatie kunt u voor meer
informatie en support terecht bij:
Handleidingen, firmware, documentatie

http://www.senao.nl/support/

SENAO forum

http://www.senao.nl/forum/

SENAO helpdesk

info@senao.nl / T (+31) 030 - 669 12 20

Wij wensen u een succesvolle installatie en veel en lang plezier van uw
SENAO apparatuur!

