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Inhoud van het pakket 
Het door u gekochte product dient de volgende uitrusting en accessoires te 

bevatten: 

1 2-poorts of 4- poorts USB VGA KVM met USB 2.0 Hub en audio x 1 stuk 

2 VGA+USB-kabel x 2 stuks   

3 3.5mm audiokabel x 2 stuks   

4 Externe voedingsadaptor DC 5V x 1 stuk 

5 Handleiding  

6 Snelle installatiegids 

 

Installatie  

Systeemvereisten 

1 Computer: PC met 1 extra USB-poort en 1 VG-poort. (indien u wenst 

luidsprekers en/of microfoon uit te wisselen, moet de computer tevens 

beschikken over audiopoorten) 

2 Besturingssysteem: Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac 

OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 of hoger, Solaris 8 of hoger, Sun Microsystems 

OS. 

3 VGA-kabel naar computer: 1 VGA vrouwelijk-naar-mannelijk kabel per 

computer. (accessoire). 

4 USB-kabel: 1 USB-kabel met één Type-A uiteinde en één Type-B uiteinde per 

computer. (accessoire) 

5 Audio-kabel: 3.5mm luidspreker en microfoon audiokabel per computer. 

(accessoire) 

6 Één monitor ondersteunt VGA interface, en één VGA-kabel naar monitor. 

7 USB-toetsenbord/muis. 

8 Indien nodig één luidspreker en microfoon met relatieve kabel. 

9 Indien nodig ander USB-apparaat naar stroomafwaartse USB-poort. 

 

Installatie van hardware 

1 Verbindt USB-toetsenbord/muis met de voorste KVM-poorten van het console. 

2 Verbindt indien nodig alle audio-kabels naar elke computer, KVM, luidspreker 

en microfoon.  

3 Verbindt indien nodig andere USB-apparaten met stroomafwaartse USB 

Hub-poort. 

4 Verbindt de monitor VGA-kabel met de monitor-uitgangspoort van KVM. 

5 De DC 5V voedingsadapter aanzetten om de KVM-schakelaar in te schakelen. 

6 Verbindt de VGA-kabel tussen de VGA-poort op de computer weergavekaart 

en de VGA-ingangspoort van KVM. 
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7 Zorg ervoor dat de USB-functie van uw computer is ingeschakeld en goed 

werkt. Verbindt de USB-kabel Type-A uiteinde met de USB-poort van de 

computer, en de kabel Type-B uiteinde met de KVM’s stroomopwaartse 

USB-poort. 

8 Zet de computers aan en zorg ervoor dat de USB-poorten zijn ingeschakeld en 

goed werken.  

 

 

Installatie van stuurprogramma 

OS zonder installatie van stuurprogramma 

Er is geen stuurprogramma vereist voor de volgende operatiesystemen. 

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003 

2. MAC OS9/OSX 

3. Linux kernel 2.3 of hoger 

4. Sun Microsystems Solaris 8 of hoger 
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Overzicht van sneltoetsen 
Stap 1 Stap2 Handeling 

   
USB HUB automatische schakelaar in-/uitschakelen 

   
Schakel naar host 1 

   
Schakel naar host 2 

   
Schakel naar host 3 

   
Schakel naar host 4 

   
Schakel volgende host 

   
Schakel de bovenste host 

   
Schakel de volgende host 

   
Audio automatische schakelaar in-/uitschakelen 

   

Schakel naar audio 1 
(Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld 

beschikbaar) 

   

Schakel naar audio 2 
(Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld 

beschikbaar) 

   

Schakel naar audio 3 
(Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld 

beschikbaar) 

   

Schakel naar audio 4 
(Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld 

beschikbaar) 

   

Schakel naar HUB 1 
(Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld 

beschikbaar) 

   

Schakel naar HUB 2 
(Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld 

beschikbaar) 

   

Schakel naar HUB 3 
(Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld 

beschikbaar) 

   

Schakel naar HUB 4 
(Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld 

beschikbaar) 

   
Begin met automatisch scannen 

Geen  
[Scroll Lock] 

vereist 

*  

Tijdsinterval voor automatisch scannen is 5 seconden
(Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen 

AAN is) 

*  

Tijdsinterval voor automatisch scannen is 10 seconden
(Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen 

AAN is) 

*  

Tijdsinterval voor automatisch scannen is 15 seconden
(Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen 

AAN is) 

*  

Tijdsinterval voor automatisch scannen is 20 seconden
(Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen 

AAN is) 

* Opmerking: Om het tijdsinterval aan te passen voor Automatisch scannen, hoeft u niet te 

drukken op [Scroll Lock], en deze kan alleen gebruikt worden bij normale cijfertoetsen. 


