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Ръководство на потребителя за аксес-пойнт Cisco Meraki MR70 

 

I. Преглед на продукта: 

 

 

 

 

Защитни функции: 

MR70 може да бъде физически защитен след като го монтирате: 

 

Защитен винт – Комплектът с аксесоари включва винтове, които може да бъдат използвани, за да 

закрепите аксес-пойнта към основата на стойката му. Захващането на защитния винт 

предотвратява случайно изместване и кражба. 

 

Ethernet портове: 

MR70 разполага с Gigabit Ethernet RJ45 порт, който приема 802.3at и 802.3af захранване 

(наименуван “Eth0, PoE”). Този порт трябва да бъде използван за uplink към вашата WAN връзка. 

 

Опции за Източник на захранване: 

MR70 може да бъде захранван като използвате Meraki AC адаптер, PoE инжектор (и двата се 

продават отделно) или PoE превключвател на трета страна. MR70 работи на пълна мощност с 

802.3af PoE. 

 

Бутон за Фабрично нулиране: 

Ако този бутон се натисне и задържи за поне 5 секунди след което се пусне, MR70 ще се нулира до 

фабричните си заводски настройки и ще изтрие цялата информация за конфигурирането му, 

която се съхранява на самото устройство.  

 

LED индикатори и режим Тъмно: 

Вашето устройство има многоцветен светлинен LED индикатор в предната част на устройството. 

Той показва информация за функционалностите и производителността на системата: 

• Оранжев– Устройството се зарежда (ако свети в оранжево постоянно това показва проблем с 

хардуера). 

LED индикатор 

Заключващи части на 
плочата за монтиране  

 

Кабелен отсек 

Дупки за монтаж 

Дупка за защитен винт 

Прозорец за освобождаване 
на плочата за монтаж  

Местоположение на 
винтовете на вратичката 
на кабелния отсек 
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• Многоцветен: Устройството стартира/сканира. 

• Мига в синъо: Устройството се обновява. 

• Зелен: Устройството е в режим Gateway без клиенти. 

• Син: Устройството е в режим Gateway с клиенти. 

• Мига в оранжево: Устройството не може да намери uplink. 

 

II. Регулаторна информация: 

Cisco има повече от 200 офиса по целия свят. Адресите и телефонните номера са посочени на 

уебсайта на Cisco на адрес www.cisco.com/go/offices.  

Cisco и логото на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или 

неговите филиали в САЩ и други страни.  

 

Всички споменати търговски марки на трети страни са тяхна собственост. 

Използването на думата партньор не означава партньорски отношения между Cisco и която и да е 

друга компания.  

 

© 2020 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени. 

 

Това устройство отговаря на всички приложими за него европейски директиви и разпоредби.  

 

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE): 

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на 

електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на 

нашите продукти. 

 

Крайното изхвърляне на този продукт трябва да отговаря на всички местни и национални 

директиви и разпоредби. 

 

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg  

 

http://www.cisco.com/go/offices
https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303065727?a=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82%20MR70-HW.html

