
 

 

 

Mini Comutador KVM  

 

Mini Comutador USB KVM com áudio, 2 portas 
Mini Comutador PS/2 KVM, 2 portas 

Mini Comutador USB KVM com áudio, 4 portas 

 

Manual 

DS-11200-1 • DS-11400 • DS-12200-1 



 

NOTA 

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para aparelhos digitais de 
classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estas especificações destinam-se a 
proporcionar uma proteção razoável relativamente a tais interferências numa instalação residencial. 
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e 
utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências nocivas para as 
comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra 
numa instalação específica. Se este equipamento provocar interferências nocivas à receção de rádio 
ou de televisão, as quais podem ser determinadas desligando e ligando novamente o equipamento, o 
utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou várias das medidas 
indicadas abaixo: 
 Reorientar ou colocar noutro lugar a antena de receção. 
 Aumentar a separação entre o dispositivo e o recetor. 
 Ligar o computador numa tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está 

ligado. 
 Consulte o seu revendedor ou um técnico de rádio/televisão qualificado para obter 

assistência. 

 



 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

 Mini comutador KVM 
 Manual do Utilizador 
 

Verifique se todos os componentes estão presentes e se apresentam danos derivados do transporte. 
Se encontrar algum problema, contacte o seu revendedor. Leia atentamente este manual e siga o 
procedimento de instalação e de utilização de forma cuidadosa para evitar danificar a unidade e/ou 
o(s) dispositivo(s) ao(s) qual(ais) vai ser ligada. 
 

GENERALIDADES 

Os mini comutadores KVM permitem poupar espaço e dinheiro em inúmeros sistemas informáticos. 
Os utilizadores não necessitam de adquirir um teclado, um monitor ou um rato individual para cada 
computador. Os comutadores permitem que os utilizadores acedam e controlem até 2 
(DS-11200-1/DS-11400) ou 4 (DS-12200-1) computadores com um único teclado, rato e monitor VGA. 
A configuração é simples e não é necessário configurar qualquer tipo de software. Basta ligar e 
utilizar. 
 
O mini comutador KVM DS-11400 suporta a interface PS/2. Os modelos DS-11200-1 e DS-12200-1 
suportam a interface USB e áudio. Permite comutar o teclado, o rato e as ligações de dados de vídeo 
entre diversos computadores. Ajuda os utilizadores a configurarem diversos sistemas informáticos a 
um custo reduzido. 
 

CARATERÍSTICAS 

 Utilização de diferentes computadores com um teclado, um rato e um monitor. 
 Ligue simplesmente os cabos fornecidos – não é necessária qualquer ação adicional.  
 Emulação total do teclado e do rato para um arranque sem erros. 
 Suporte para teclado e rato sem fios. 
 Controlos com teclas de atalho e indicadores LED para seleção do computador. 
 Não requer instalação de software nem fonte de alimentação. 
 Suporte para resolução de vídeo até 1920 x 1080. 
 Compatível com todos os sistemas operativos. 
 Suporte áudio para altifalante (apenas nos modelos DS-11200-1 e DS-12200-1) 
 Suporte para modo de pesquisa automático 

 

FUNCIONAMENTO 

1. Certifique-se de que desligou todos os equipamentos aos quais vai ligar o comutador e de que 
todos os dispositivos presentes na instalação estão devidamente ligados à terra. 

2. Ligue o teclado, o rato e o monitor à respetiva porta da unidade. 
3. Ligue os cabos integrados do dispositivo às portas do teclado, do rato e do monitor dos 

computadores. As fichas do teclado e do rato são coloridas e incluem os respetivos ícones de 
indicação. 

4. A instalação fica concluída. Ligue os computadores para os começar a utilizar. 
 



 

CONTROLO COM TECLAS DE ATALHO 

Comutação com as teclas de atalho 
Alterne o controlo do KVM entre computadores com um duplo clique na tecla [CTRL] do teclado. 
 
Pesquisa automática 
Prima a tecla [Scroll lock] duas vezes de forma breve e prima [Enter] para ativar a função de pesquisa 
de portas. O número da porta é automaticamente aumentado em 1, em intervalos de 3 segundos, até 
o utilizador pressionar a [barra de espaço]. 
 

ESPECIFICAÇÕES 

Tipo DS-11400 DS-11200-1 DS-12200-1 

Conexões para computador 2 2 4 

Seleção da porta do computador Tecla de atalho 

Conector 

da consola 

Teclado 1 x PS2 fêmea 1 x USB fêmea 

Rato 1 x PS2 fêmea 1 x USB fêmea 

áudio 0 1 x 3,5mm 

Vídeo 1 x HDB-15 fêmea 

LEDs Selecionado 2 (Verde) 2 (Verde) 4 (Verde) 

Resolução de vídeo 1920 x 1080 

Intervalo da pesquisa automática 3 segundos 

Temperatura de funcionamento 0 ˚C ~ 50 ˚C 

Temperatura de armazenamento -5 ˚C ~ 60 ˚C 

Caixa Plástico 

Peso 280g 360g 380g 

Cabo comprimento (metros) 2 x 1,2m 2 x 1,2m 2 x 1,2m. 2 x 1,8m 

Dimensões (C x L x A ) 88 x 75 x 26,5 mm 88 x 80,9 x 31mm 

GUIA DE SEGURANÇA 

 Siga as indicações seguintes ao instalar, utilizar e ao efetuar a manutenção do dispositivo para 
garantir o normal funcionamento do mesmo. 

 Ao instalar e utilizar o dispositivo, certifique-se de que todos os computadores estão ligados e 
efetue as restantes operações após a inicialização. 

 Durante a utilização, mantenha o dispositivo bem ventilado para evitar a ocorrência de um 
sobreaquecimento. 

 Não utilize o dispositivo em ambientes de elevada humidade para evitar a ocorrência de 
curto-circuitos. 

 Não abra o dispositivo sem a permissão de profissionais qualificados. 


