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Conteúdo da Embalagem 

O produto que adquiriu deve incluir o equipamento e os acessórios mostrados como 
se segue: 
1 2 Portas ou 4 Portas USB DVI KVM com Controlador USB 2.0 e Áudio 
2 Cabo DVI x 2  
3 Cabo áudio USB+3.5mm x 2  
4 Adaptador externo de corrente DC 5V 
5 Manual do Utilizador 
6 Manual de Instalação Rápida 
 

Instalação  
Requisitos do Sistema 
1 Computador: PC com 1 porta USB extra e 1 porta DVI (se pretender partilhar as 

colunas e/ou o microfone, o computador deve também possuir portas áudio disponíveis) 
2 Sistema operativo: Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux 

Kernel 2.3 ou posterior, Solaris 8 ou posterior, Sun Microsystems OS. 
3 Cabo VGA para computador: 1 cabo DVI fêmea-para-macho por computador 

(acessório) 
4 Cabo USB: 1 cabo USB com um terminal Tipo-A e um terminal Tipo-B por computador 

(acessório) 
5 Cabo áudio: Cabo áudio de coluna e microfone de 3.5mm por computador (acessório) 
6 Um monitor suporta o interface DVI, e um cabo DVI para o monitor 
7 Teclado/rato USB 
8 Uma coluna e um microfone com o cabo respectivo, se necessário 
9 Outro dispositivo USB para porta USB a jusante, se necessário 

 
Instalação do Equipamento 

1 Ligar o teclado/rato USB às portas frontais da consola da KVM 
2 Ligar todos os cabos áudio de cada computador, a coluna e microfone KVM, se 

necessário 
3 Ligar outros dispositivos USB para portas do Controlador USB a jusante, se necessário 
4 Ligar o cabo DVI do monitor à porta de saída do monitor da KVM 
5 Aplicar o adaptador de corrente DC 5V para alimentar este Comutador KVM 
6 Ligar o cabo DCI entre a porta DVI no cartão do ecrã do computador e a porta de 

entrada DVI do KVM 
7 Assegurar que a função USB do seu computador está activa e a funcionar 

correctamente. Ligar o cabo USB com terminal Tipo-A à porta USB do computador e o 
cabo com terminal Tipo-B à porta USB a jusante da KVM 

8 Ligar o computador e verificar se as portas USB estão activas e a funcionar 
correctamente. 

 
Instalação do Driver 

OS sem instalação do driver 
Não é necessário um driver para os seguintes sistemas operativos. 
1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003 
2. MAC OS9/OSX 
3. Linux kernel 2.3 ou posterior 
4. Sun Microsystems Solaris 8 ou posterior 



 

 

Funcionamento da Tecla Rápida 

Passo 1 Passo 2 Acção 

  
Activa/Desactiva o Comutador Automático do Controlador USB 

  
Muda para anfitrião 1 

  
Muda para anfitrião 2 

  
Muda para anfitrião 3 

  
Muda para anfitrião 4 

  
Muda para o próximo anfitrião 

  
Muda o anfitrião superior 

  
Muda o anfitrião seguinte 

  
Activa/Desactiva o Comutador Automático Áudio 

  
Muda para áudio 1 

(Apenas disponível em comutador Automático de Áudio desactivado) 

  
Muda para áudio 2 

(Apenas disponível em comutador Automático de Áudio desactivado) 

  
Muda para áudio 3 

(Apenas disponível em comutador Automático de Áudio desactivado) 

  
Muda para áudio 4 

(Apenas disponível em comutador Automático de Áudio desactivado) 

   

Muda para o Controlador 1 
(Apenas disponível em comutador Automático de Controlador USB 

desactivado) 

   

Muda para o Controlador 2 
(Apenas disponível em comutador Automático de Controlador USB 

desactivado) 

   

Muda para o Controlador 3 
(Apenas disponível em comutador Automático de Controlador USB 

desactivado) 

   

Muda para o Controlador 4 
(Apenas disponível em comutador Automático de Controlador USB 

desactivado) 

  
Iniciar a Busca Automática 

Não é 
necessário 

[Scroll Lock] 

*  
O intervalo de tempo de busca automática é 5 segundos 

(Apenas disponível quando a função Busca Automática estiver LIGADA)

*  
O intervalo de tempo de busca automática é 10 segundos 

(Apenas disponível quando a função Busca Automática estiver LIGADA)

*  
O intervalo de tempo de busca automática é 15 segundos 

(Apenas disponível quando a função Busca Automática estiver LIGADA)

*  
O intervalo de tempo de busca automática é 20 segundos 

(Apenas disponível quando a função Busca Automática estiver LIGADA)

* Observação: Para ajustar o intervalo de tempo para Busca Automática, não necessita de 
premir a [Scroll Lock], e esta pode apenas ser usada como uma tecla numérica normal. 


