Mini KVM Switch

Ses özellikli ve 2 portlu mini USB KVM switch
Mini PS/2 KVM switch, 2 portlu
Ses özellikli ve 4 portlu mini USB KVM switch

Kullanma Kılavuzu
DS-11200-1 • DS-11400 • DS-12200-1

NOT
Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup
bu sınırlara uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar konut içi kurulumlarda zararlı parazitlere karşı uygun
koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve
yayabilmekte olup kullanma kılavuzuna göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz
görüşmelerinde rahatsız edici parazite neden olabilir. Ancak, bu husus, belirli bir montaj sonrasında
müdahale meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer bu donanım radyo veya televizyon yayın
alımında zararlı parazite yol açacak olursa (ki zararlı parazit olup olmadığını donanımı açıp kapatarak
anlayabilirsiniz), paraziti aşağıda listelenen önlemlerden bir veya birkaçını deneyerek düzeltmeniz
tavsiye edilir:
 Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
 Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 Cihazı, alıcı cihazın takılı olduğu elektrik prizinden farklı bir prize takın.
 Yardım için yetkili satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

KUTU İÇERİĞİ



Mini KVM switch
Kullanıcı kılavuzu

Tüm bileşenlerin mevcut olduğundan ve sevkıyat esnasında hasar görmediğinden emin olmak için
kontrol edin. Bir sorunla karşılaşırsanız satıcınıza danışın. Cihazın ve/veya bu cihaza bağlanan diğer
cihazların hasar görmesini önlemek için bu kılavuzu ayrıntılarıyla okuyarak kurulum ve kullanma
işlemlerini dikkatli şekilde izleyin.

GENEL BAKIŞ
Mini KVM switch'ler birden fazla bilgisayar içeren sistemlerde paradan ve yerden tasarruf sağlayabilir.
Kullanıcıların her bilgisayar için ayrı bir klavye, monitör ve fare almalarına gerek yoktur. Kullanıcılara 2
(DS-11200-1 / DS-11400) veya 4 (DS-12200-1) bilgisayara tek bir klavye, fare ve VGA monitör
üzerinden erişme ve kontrol imkanı verir. Kurulumu kolaydır ve yapılandırmak için yazılıma gerek
yoktur. Sadece tak ve çalıştır.
Mini KVM DS-11400, PS/2 ara birimini destekler. DS-11200-1 ve DS-12200-1, USB ara birimini ve sesi
destekler. Klavyeyi, fareyi ve görüntü verisi bağlantısını bilgisayarlar arasında değiştirebilir.
Kullanıcılara, çoklu bilgisayar sistemini düşük maliyetle kurma konusunda yardımcı olur.

ÖZELLİKLER











Bir klavye, fare ve monitör ile farklı bilgisayarları kullanma.
Sadece ekli kablolara takın başka bir şeye gerek yoktur.
Hatasız önyükleme için tam klavye ve fare emülasyonu.
Kablosuz klavye ve fare desteği.
Bilgisayar seçimi için kısa yol tuşu komutları ve LED göstergeler.
Yazılım veya güç kaynağına gerek yoktur.
1920 x 1080'a kadar görüntü çözünürlüğünü destekleme.
Tüm işletim sistemleriyle uyumlu.
Hoparlör sesi desteği (sadece DS-11200-1 ve DS-12200-1 için)
Otomatik Tarama modunu destekleme

KULLANMA
1. Bağlayacağınız tüm cihazların açık olduğundan ve kurulumdaki tüm cihazların topraklamasının
doğru şekilde yapıldığından emin olun.
2. Klavyenizi, farenizi ve monitörünüzü birimin ilgili yuvasına takın.
3. Cihazların dahili kablolarını bilgisayarlarınızın klavyeye, fare ve monitör girişlerine takın. Klavye
ve fare fişleri renk kodludur ve ilgili işaret simgeleriyle işaretlenmiştir.
4. Bu kurulum işlemini tamamlar. Bilgisayarlarınızı için, başlamaya hazırsınız.

KISA YOL TUŞU KONTROLÜ
Kısa Yol Değiştirme
KVM kontrolünü bilgisayarlar arasında klavye üzerindeki [CTRL] tuşuna çift tıklayarak değiştirin.
Otomatik Tarama
Yuva tarama işlevini başlatmak için hızlı şekilde [Scroll lock] tuşuna iki kez ve [Enter] tuşuna basın.
Bu işlem otomatik olarak boşluk çubuğu tuşuna basılana kadar her 3 saniyede 1 port sayısı artırır.

ÖZELLİKLER
Tipi

DS-11400

DS-11200-1

DS-12200-1

Bilgisayar bağlantıları

2

2

4

Bilgisayar portu seçimi

Kısa yol

Konsol

Klavye

1 x PS2 dişi

konnektörü

Fare

1 x PS2 dişi

1 x USB dişi

Sesi desteği

0

1 x 3,5mm

LED ışıklar

Video

1 x HDB-15 dişi

Seçili

2 (Yeşil)

Video çözünürlüğü

1920 x 1080

Otomatik tarama aralığı

3 saniye

Çalışma Sıcaklığı

0˚C~50˚C

Saklama sıcaklığı

-5˚C~60˚C

Gövde

Plastik

1 x USB dişi

2 (Yeşil)

4 (Yeşil)

380g

Ağırlık

280 g

360g

Kablo uzunluğu (metre)

2 x 1,2m

2 x 1,2m

Ebatlar (U x G x Y)

88 x 75 x 26,5 mm

2 x 1,2m. 2 x 1,8m
88 x 80,9 x 31mm

GÜVENLİK KILAVUZU
 Cihazın normal çalışmasını garanti etmek için cihazı kurarken, kullanırken ve cihaza bakım
yaparken lütfen aşağıdaki yönergeleri takip edin.
 Cihazı kurarken ve kullanırken lütfen tüm bilgisayarın açık olduğundan emin olun ve ardından
başlatıldıktan sonra diğer işlemleri yapın.
 Aşırı ısınmayı önlemek için çalışma esnasında iyi havalandırma sağlayın.
 Kısa devreleri önlemek için cihazı yüksek nemli ortamlarda kullanmayın.
 Lütfen cihazın içini profesyonellerin izni olmadan açmayın.

