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Grandstream GWN quickguide
GWN 7600, 7630, 7602. 7605, 7615, 7605LR, 7630LR

1. Inden du går i gang
Det er vigtigt at du tilsluttet accesspunktet til en router, og at routerent har adgang til internettet. Forsyn accesspunktet
med en POE strømforsyning eller en POE switch. Nu booter enheden og du kan se på led lyset hvor langt den er
1. Accesspunktet lyser grøn mens den booter
2. Accesspunktet lyser lilla, den er klar til at komme i clouden
4. Accesspunktet lyser blå, den er managed af enten clouden eller den indbygget controller

2. Tilføj accesspunktet til gwn cloud
Har du ikke en gwn cloud konto, til at administere alle dine GWN enheder med, kan du oprette den her:
https://eu.gwn.cloud/register

Installere nu GWN Cloud appen på din telefon, den findes både til Iphone og Android. Åben appen og vælg Zone EU og log
indmed dine login oplysninger.

Tryk nu på "Accesspunkt" i bunden af skærmen, tryk på "+" i højre hjørne af skærmen. Nu åbner appen dit camera og du
scanner lablen på bagsiden af accesspunktet. Tryk nu på Add og accesspunktet er lagt i GWN cloud

3. Opret et netværk til kunden og flyt accesspunkter
Log in på https://eu.gwn.cloud/login.Menuen i vænstre side trykker du på "Network" i bunden finder du nu "+ Create
Network"

For nemmere at kunne finde kunder igen bruger vi gerne adressen i Network Name skriver du "6000 - Lunavej 2". Under
"Time Zone" vælger du (GMT+02:00) Amsterdam, Berlin. Afslut med at trykke "Save"

Tryk på "Network" -> "Default" -> "Accesspunkt" og "Configuration" her markere du det elle de accasspunkter som kunden
skal have. Sæt hak ud for dem og tryk påmove, vælg det nye neværk du lige har lave og tryk på "Move"

Nu blive accesspunktet flyttet til det nye netværk, og bliver programmeret med de indstiller der ligger under dette netværk.

Faktaboks - LED Farver
Fast grøn Enheden er ved at starte
Blinker grøn Softwaren opdateres, sluk IKKE for enheden
Rød Software opdatering fejlet
Fast lilla Enheden har ikke nogen programering
Blinker blå Enheden programmeres
Fast blå Enheden er programmeret af en controller




