
Giriş
MOD-8XXX-0001E-WW sensör modülü, Motorola Solutions WiNG 5 
ağ yönetimi mimarisi ile kullanıma yönelik, AP-8132 modeli Erişim 
Noktası için bir USB çevre sensörü uzantısıdır. Ortam aydınlatma 
koşulları için kablosuz algılama mekanizmaları sunarak AP-8132'nin 
telsiz kapsama alanı içerisinde izleme ve raporlamaya olanak tanır. 
Sensörün algılama mekanizmalarının çıktısı raporlanır ve WiNG 5 
mimarisinde görüntülenebilir.
Belge Düzeni
Aşağıdaki grafik uyarılar, önemli durumları ifade etmek amacıyla bu 
belgede kullanılmıştır:

NOT   Dikkat etmeniz gereken öneriler, ipuçları veya özel 
gereklilikler.

DİKKAT   Özen gereklidir. Bu tür bir ifadenin 
önemsenmemesi, veri kaybı veya ekipman arızasına yol 
açabilir.

UYARI!   Kişilerin yaralanması veya ekipmanın hasar 
görmesine neden olabilecek bir durum veya prosedürü 
ifade eder.

Uyarılar
•MOD-8XXX-0001E-WW çevresel sensör modülünü bağlamadan 

önce tüm kurulum talimatları ve saha araştırma raporlarını 
okuyun ve ekipman kurulumunun hatasız olduğunu doğrulayın.

•Bu ekipmanı kurmadan önce üzerinizdeki mücevher ve saatleri 
çıkarın. 

•Bu üniteye bağlanan tüm cihazların uygun şekilde kablolu ve 
topraklanmış olduğunu doğrulayın.

•Cihaz etrafında yeterli havalandırma olduğunu ve ortam 
sıcaklığının ekipmanın teknik özelliklerini karşıladığını doğrulayın.

Önlemler
MOD-8XXX-0001E-WW modülünü kurmadan önce şunları doğrulayın:

•Motorola Solutions, MOD-8XXX-0001E-WW modülünü ıslak veya 
tozlu alanlara kurmamanızı önerir.

•Ortamın -20°C ila 75°C arasında sürekli bir sıcaklık aralığına sahip 
olduğunu doğrulayın.

Teknik Özellikler
Uzunluk2,5 inç/6,3 cm
Genişlik6,0 inç/15,24 cm
Yükseklik2,0 inç/4,127 cm 
Ağırlık0,270 lb/0,123 kg
Çalışma Sıcaklığı-20° - 75°C/-4° - 167°F
Depolama Sıcaklığı-40° - 70°C/-40° - 185°F

MOD-8XXX-0001E-WW çevre sensörü modülü aleve dayanıklıdır.
DİKKAT   Aleve dayanıklılık derecesini korumak için 
MOD-8XXX-0001E-WW doğrudan Erişim Noktasına 
takılmalıdır. Sensör modülünü isteğe bağlı montaj 
donanımını veya bir uzatma kablosu kullanarak takmayın.
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MOD-8XXX-0001E-WW Modülünün bir AP-8132 Erişim 
Noktasına Takılması

DİKKAT   Erişim noktasını MOD-8XXX-0001E-WW 
modülünü kurmadan önce kapatın.

Sensör modülünün kurulumu için hiçbir araç gerekmez. Modülün 
üst ve alt kısmındaki çıkıntılar, Erişim Noktasının karşılık gelen 
yuvalarına girer.

1. MOD-8XXX-0001E-WW üzerindeki çıkıntıları Erişim Noktasının 
karşılık gelen yuvalarıyla hizalayın.

2. MOD-8XXX-0001E-WW modülünü Erişim Noktasına düzgün 
şekilde takın. Modül, Erişim Noktasının her iki tarafına da takılabilir.

3. LED'ini gözlemleyerek MOD-8XXX-0001E-WW modülünün 
çalışıyor olduğunu doğrulayın.

MOD-8XXX-0001E-WW modülünü çıkarmak için sensör 
modülünün üst ve alt kısmındaki çıkıntılara bastırıp modülü Erişim 
Noktasından dikkatlice ayırın. 

Montaj Donanımını Kullanarak MOD-8XXX-0001E-WW 
Modülünü Kurma

1. Duvara sabitleyicileri ve 1/8 inç x 1 1/2 inçlik vidaları kullanarak 
(müşteri tarafından sağlanır) montaj braketini istenilen yere takın. 

2. MOD-8XXX-0001E-WW üzerindeki çıkıntıları, montaj braketinde 
karşılık gelen yuvalarla hizalayıp sensör modülünü düzgün şekilde 
takın.

3. USB uzatma kablosu kullanarak (müşteri tarafından sağlanır) 
MOD-8XXX-0001E-WW modülünü Erişim Noktasına bağlayın.

4. LED'ini gözlemleyerek sensör modülünün çalışıyor olduğunu 
doğrulayın.

Yasal Bilgiler
Bu cihaz Motorola Solutions, Inc. tarafından onaylanmıştır.
Bu kılavuz KHUSBMAAT Model Numarası için geçerlidir.
Tüm Motorola cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve 
yönetmeliklere uygun şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği gibi etiketlenecektir.
Yerel dildeki çeviriler aşağıdaki web sitesinden edinilebilir:
http://www.motorolasolutions,com/support.
Motorola Solutions ekipmanlarında Motorola Solutions tarafından açıkça 
onaylanmadan yapılan değişiklik ya da düzenlemeler, kullanıcının ekipmanı 
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - FCC

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital 
cihaz sınırlamalarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, yerleşim 
bölgelerindeki kurulum sırasında oluşabilecek zararlı parazite karşı makul 
koruma sağlama amacıyla belirlenmiştir. Bu ekipman telsiz frekansında enerji 
üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak takılmadığında ya da 
kullanılmadığında, kablosuz iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak 
belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilemez. Bu ekipman radyo ve 
televizyon yayınının alınmasını olumsuz etkileyen parazite neden olursa (bu 
durum, ekipman açılıp kapatılarak belirlenebilir) kullanıcının aşağıdaki 
önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek paraziti gidermeye çalışması önerilir:

• Alıcı antenin yönünün veya yerinin değiştirilmesi
• Ekipman ile alıcı arasındaki mesafenin artırılması
• Ekipmanın, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki girişe 

bağlanması
• Bayiden veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım 

istenmesi.

İşaretler ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

Motorola Solutions, işbu belgeyle, bu cihazın tüm ilgili 2004/108/AT ve 
2006/95/AT Yönetmelikleriyle uyumlu olduğunu bildirmektedir. Uygunluk 
Beyanı şu adresten edinilebilir: http://www.motorolasolutions.com/doc.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Motorola 
for recycling. For information on how to return product, please go to:
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Français: Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être 
retournés à Motorola pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de 
produits, consultez : http://www.motorola.com/recycling/weee.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a 
Motorola al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre 
cómo devolver un producto, visite: http://www.motorola.com/recycling/weee.

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти 
трябва да се връщат на Motorola за рециклиране. За информация относно връщането 
на продукти, моля отидете на адрес: http://www.motorola.com/recycling/weee.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum 
Recycling an Motorola zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten 
finden Sie unter http://www.motorola.com/recycling/weee.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di 
vita devono essere restituiti a Motorola al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni 
sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à 
Motorola para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur 
naar Motorola te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg 
http://www.motorola.com/recycling/weee voor meer informatie over het terugzenden van 
producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do 
firmy Motorola w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na 
stronie internetowej http://www.motorola.com/recycling/weee.
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Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise 
eesmärgil Motorola'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun 
aadressi: http://www.motorola.com/recycling/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Motorola vállalathoz kell 
eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos 
tudnivalókért látogasson el a http://www.motorola.com/recycling/weee weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till 
Motorola för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi 
Motorola-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on 
osoitteessa http://www.motorola.com/recycling/weee.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Motorola til recirkulering, når de er 
udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: 
http://www.motorola.com/recycling/weee

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju 
Motorola za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: 
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
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Türkiye WEEE Uyumluluk Beyanı

Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi
B Sınıfı ITE

B Sınıfı ITE için Kore Uyarı Beyanı
(9)

Çin

Tayvan

Tayland
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Motorola Solutions Destek Merkezi
Ekipmanınızla ilgili bir sorununuz olduğunda, bölgenizdeki destek 
merkeziyle iletişim kurun.
Bağlantı bilgileri aşağıdaki adresten edinilebilir: 
http://www.motorolasolutions.com/support.
Motorola Solutions desteğiyle iletişim kurarken, lütfen aşağıdaki bilgileri 
verin:
• Ünitenin seri numarası
• Model numarası veya ürün adı
• Yazılım türü ve sürüm numarası
Motorola Solutions e-posta, telefon veya faks ile yapılan çağrılara destek 
sözleşmelerinde belirlenen süreler dahilinde yanıt verir. Ürününüzü bir 
Motorola Solutions iş ortağından satın aldıysanız destek için o iş ortağıyla 
iletişim kurun.
Müşteri Desteği Web Siteleri
Motorola Solutions Destek Merkezi web sitesi
(http://supportcentral.motorolasolutions.com/support) 
geliştirme araçları, yazılım yüklemeleri, ürün kılavuzları ve çevrimiçi 
onarım talepleriyle birlikte bilgi ve çevrimiçi yardım sunar.
Kılavuzlar
http://supportcentral.motorolasolutions.com/support/product/manuals.do
Genel Bilgiler
Daha fazla bilgi edinmek için Motorola Solutions ile aşağıdaki numaradan 
iletişime geçin:
Telefon (Kuzey Amerika): 1-800-722-6234
Telefon (Uluslararası): +1-631-738-5200
Web sitesi: http://www.motorolasolutions.com
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