
 
KVM PRZEŁĄCZNIK      
 
 
 

 
   (DS-13112) 

 
 
 
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA  V1.0 
DS-13112 
 
Zawartość opakowania – 
• 1Przełącznik KVM DS-13112 
• 1Podręcznik użytkownika 
• 1Zasilacz DC 9V 600mA 
• 2 prowadnice, 8 śrub 
W przypadku stwierdzenia niekompletności opakowania proszę  
skontaktować się z jego sprzedawcą. 
 
Charakterystyka 
• Sterowanie dwóch komputerów za pomocą jednej klawiatury PS/2, myszy PS/2 i 

monitora. 
• Wspomaga standard mysz PS/2 i Microsoft IntelliMouse (kompatybilny z PS/2 

/Optical/Explorer 3.0), WheelMouse Optical, Trackball (Optical 1.0/Explorer 1.0) 
& Logitech TrackMan (Marble/Marble FX/ Marble+), Bezprzewodowa MouseMan 
(Kulkowa/Optyczna), Bezprzewodowa mysz TrackMan (FX/Live), 
Bezprzewodowa optyczna TrackMan, Mysz optyczna MX300.  

• W pełni wspomaga sterownik myszy Microsoft IntelliPoint 5.0 & sterownik 
Logitech Mouse Ware 

• Wspomaga Window 95/98/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Vista, DOS, Linux, Novell, 
Free BSD 

• Wysoka jakość obrazu - do 1920 x 1440 Pixel, DDC2, DDC2B, DDC2AB, 
200MHz 

• Wspomaga wybór PC poprzez kliknięcie myszą 
• Funkcja identyfikacji myszy 
• 4 sposoby wyboru komputera -- Przełącznik , hot key lub kliknięcie myszą, OSD 
• Łatwa instalacja i obsługa bez żadnego oprogramowania. 
• Szybkie podłączenie 
• Emulacja myszy i klawiatury 
• Funkcja Auto scan dla monitoringu komputera 
• Automatyczne pomijanie wyłączonych komputerów 
• Sygnalizacja dźwiękiem i wiele sposobów włączania/wyłączania wyboru portów 
• Obudowa 1U rack  
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Specyfikacje 
Działanie DS-13112 

 Konektory PC  8 

Wybór portu 
Przełączanie klawiszami/ klikanie 

myszą 
/ Hot Key / OSD 

Lampki LED On Line 8  
Wybrany 8 

Emulacja Klawiatura PS/2 
Mysz PS/2 

Konektor 
-Klawiatura

Port konsoli 1x6 pin mini-DIN żeński (PS/2) 

Port CPU 8x6 pin mini-DIN 
żeński (PS/2) 

Konektor 
-Mysz 

Port konsoli 1x6 pin mini-DIN żeński (PS/2) 

Port CPU 8x6 pin mini-DIN 
żeński (PS/2) 

Konektor 
-Monitor 

Port konsoli 1x HD-15 żeński (Std. VGA/SVGA) 

Port CPU 8x HD-15 Męski 
(Std. VGA/SVGA) 

Rozdzielczość VGA 1920x1440 (Maks.), DDC, DDC2, 
DDC2B, DDC2AB, 200MHz 

 Zasilacz DC 9V 600mA (Min.)  
Interwał skanowania 5 sek. ~ 30 sek. 

Obudowa Metal 
Waga 1460 g 

Wymiary (Dł.xSzer.xWys.) 342x104x45 mm 
Panel do szafki 2 szt. dołączone 

 
Wymagania sprzętowe 

Specyfikacje wymagań 

Konsola

1x monitor o wysokiej rozdzielczości VGA, SVGA lub 
Multisync 
1x mysz PS/2 
1x klawiatura PS/2 

PC 
1x karta VGA, SVGA lub Multisync 
1x port myszy 6-pin mini-DIN (PS/2) 
Jeden port klawiatury 6-pin mini-DIN (PS/2) 

Kable Kable do przełącznika KVM lub zamienniki 

 
Wygląd 
Widok z przodu 

 

 
1. Przyciski przełącznika (Typ manualny) 
2. Port LED  
3. Porty klawiatury i myszy 
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Widok z tyłu 
 

 
1. Złącze-monitor 
2. Złącza portu CPU 
 

Instalacja 
Przed instalacją należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia peryferyjne są właściwie 
uziemione, a komputery wyłączone. 
1. Proszę połączyć monitor, klawiaturę i mysz ze złączami portu konsoli. 
2. Proszę używać rekomendowanych kabli do podłączenia komputerów ze złączami 

portu CPU przełącznika KVM. 
3. Proszę włączyć komputery. 
 

Operacja 
1. Znaczenie LED: 

DZIAŁANIE ZNACZENIE 
Brak Komputer wyłączony 
Zielony włączony Komputer włączony i podłączony 
Zielony włączony, Czerwony 
migający 

Komputer włączony, podłączony i 
wybrany 

Uwaga:  
Czasami zielona dioda świeci a czerwona miga nawet po wyłączeniu komputera z  
powodu ustawień PC. Ta sytuacja nie wpływa na normalne działanie przełącznika  
KVM. 
 
2. 4 sposoby wyboru komputera – Wciśnięcie przycisku przełącznika , hot key lub 

kliknięcie myszą, OSD  
Przycisk przełącznika (Typ manualny) 
Wciskaj klawisz na panelu przednim aby przełączać porty CPU. Czerwona 
lampka wskazuje, który komputer jest wybrany. 

 

2-2 Kliknięcie myszą 
Operacja Działanie 

[Klawisz środkowy] + [Klawisz lewy] Przełącz do poprzedniego komputera. 
[Klawisz środkowy] + [Klawisz prawy] Przełącz do następnego komputera. 
Uwaga: Mysz 2-przyciskowa jest NIE obsługiwana. 
 

2-3 Opcja Hot Key 
Nawigacja przez Hot Key pozwala na wybór komputera bezpośrednio z 
klawiatury. 
Options for Hot Key Navigation:     
 Wybór komputera przez Hot Key 
 Tryb OSD 

 

 Wybór komputera przez Hot Key: 
Proszę dwukrotnie nacisnąć lewy lub prawy [Ctrl].  

Hot Key Działanie 
[L Ctrl] + [L Ctrl] Przełącz do poprzedniego komputera. 
[P Ctrl] + [P Ctrl] Przełącz do następnego komputera. 
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 Tryb OSD: 
Proszę trzykrotnie nacisnąć klawisz [Num Lock] będą migały 
informując o gotowości trybu OSD. 
Menu przełącznika: 

 
1. To pole zawiera informacje o aktualnie podłączonym komputerze PC. 
2. To pole  pokazuje listę PORTÓW KVM 6 lub KVM 8. 
3. To pole pokazuje listę połączeń z komputerem PC, a pola opisane są 

poniżej: 
 
  PWR: Pokazuje status źródła zasilania i wskazuje normalne źródło 

zasliania komputera PC podłączonego do potru CPU. 
  CH: Pokazuje numer kanału; DS-13112 wyświetli 01~08. 

NAME: Pokazuje nazwę sprzętu, użytkownicy mogą sami nazwać 
komputer PC.  Można wybrać 12 znaków z grupy “A~Z”, “0~9”, 
“-”, “+”, “，”, “‧”, “:”. 
Selection BAR: Pokazuje pole wyboru (Zielone); możesz używać 
klawiszy ↑↓ na panelu aby poruszać polem wyboru, a jego pozycja 
pokazuje wybrane elementy, które będą ustawiane.  Na przykład, 
jeżeli pole wyboru znajduje się na pozycji CH05 i wciśniesz Enter, 
wtedy system przełączy się na ten komputer PC lub wciśniesz spację, 
aby rozpocząć edycję nazwy. 

4. Instrukcje pola podpowiedzi: 
↑↓: Użyj klawiszy ↑↓ aby poruszać polem wyboru.   

  SPACE: Spacja jest używana do edycji nazwy danego PC.  
  ESC: Użyj klawisza “Esc” aby wyjść z danej opcji lub opuścić OSD.  
  F4: Użyj klawisza F4 aby uruchomić Auto Scan, możesz również 

ustawić czas rezydowania, czas wyświetlania kanału i tryb Auto Scan 
z ustawień systemu.  

  F9: Użyj klawisza F9 aby wejść do menu ustawień systemu. 
  F5: Użyj klawiszaF5 aby skasować zawartość wszystkich pól nazw. 
 

Menu ustawień systemu: 
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Pozycja ZNACZENIE Podstawow
e ust. Inny wybór 

Tryb 
wyświetlania 
kanału 

Dla funkcji przełączania 
portów, Auto Scan i OSD 
Close, monitor będzie 
pokazywał informację o 
kanale i wybranym trybie.  

Pełnal Numer 
Nazwa 

Czas 
wyświetlania 
kanału 

Pokazuje szas wyświetlania 
informacji o kanale.  5 sek. 

10sek.,Zawsz
e, 

Nigdy 

Czas Auto 
Scan 

Dla Auto Scan, pokazuje 
czas rezydowania dla 
każdego kanału.  

5 sek. 

10sek., 
20sek., 
30sek., 
60sek. 

Przełączanie 
Hot Key 

Wł./wył. gorących klawiszy 
“Ctrl” na klawiaturze do 
przełączania funkcji 
komptera. 

Wł Wył 

Przełączanie 
myszą 

Wł./wył. klawiszy myszy do 
przełączania funkcji 
komputera. 

Wł Wył 

Dźwięk 
sygnału 

Wł./wył.funkcji sygnalizacji 
dźwiękiem. Wł Wył 

Auto Skip Ustaw funkcję auto skip 
function to on or off. Wł Wył 

F1: Pokazuje nazwę modelu i informację o wersji F/W.  
  F4: Możesz używać klawiszy Góra, Dół, Lewo lub Prawo aby 

zmieniać pozycję OSD.  
F8: Przywracanie ustawień fabrycznych.  Proszę zauważyć, że 
wszystkie listy nazw będą skasowane, a ustawienia systemu 
powrócą do podstawowych, pokazanych w powyższej tabeli.  
Esc: Wyjdź z ustawień systemu i wyłącz OSD.  Jeżeli dokonałeś 
zmian w tych opcjach, system spyta czy chcesz zachować 
ustawienia przed ich uaktywnieniem.   

  Tryb Auto scan: Możesz najpierw uruchomić OSD i nacisnąć 
“F4”, aby wejść w tryb Auto Scan.  Jeśli chcesz skanować PC, 
możesz ustawić czas Auto Scan w ustawieniach systemu na czas 
rezydowania.  Możesz ustawić tryb wyświetlania kanału i czas 
wyświetlania kanału z trybu wyświetlana kanału.  Do tego czasu, 
wszystkie klawisze na panelu, klawiaturze i myszy nie działają.  
Możesz użyć jedynie klawisza ESC aby wyjść z trybu Auto Scan. 

 

Rozwiązywanie problemów  
Proszę sprawdzić jakość i zamocowanie kabli. 
Q1 : Klawiatura nie odpowiada.
A1a: 
 

Proszę ponownie zainstalować klawiaturę. Proszę odłączyć 
klawiaturę od portu konsoli i ponownie podłączyć. 

A1b: 
 

Proszę ponownie zainstalować przełącznik KVM. Proszę 
wyłączyć komputery, odłączyć kable od komputerów, odczekać 5 
sekund, podłączyć ponownie kable i włączyć komputery.  

A1c: Dla trybu Auto scan proszę nacisnąć [Esc]  
A1d: Proszę spróbować innej klawiatury. 
  
Q2 : Mysz nie odpowiada.
A2a: Proszę ponownie zainstalować mysz. Proszę odłączyć mysz od 

portu konsoli i ponownie podłączyć. 
A2b: Proszę ponownie zainstalować przełącznik KVM. Proszę 

wyłączyć komputery, odłączyć kable od komputerów, 
odczekać 5 sekund, podłączyć ponownie kable i włączyć 
komputery. 

A2c: Sprawdzić, czy mysz jest ustawiona na PS/2. 
A2d: Proszę spróbować innej myszy. 
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Uwaga: W przypadku używania specjalnej myszy, proszę zainstalować 

oryginalne sterowniki producenta, aby sprawdzić funkcjonalność 
przełącznika. 
 

Q3 :  Brak kontroli nad myszką.
A3 :  Praca myszki nie jest zadawalająca. Proszę spróbować 

podłączyć inną myszkę. Proszę rozpocząć działanie po 
usłyszeniu sygnału. 

  
Q4 :  Problemy z monitorem.
A4a: Za wysokie ustawienia rozdzielczości lub pasma. Przełącznik 

KVM wspomaga VGA, SVGA, Multisync i XGA o rozdzielczości 
do 1920x1440 Hz. Maksymalne pasmo 200MHz. 

  
  
Q5 : 
 
A5 :  

Dlaczego dioda zielona świeci, czerwona miga kiedy 
komputery są wyłączone? 
To stan normalny. Przyczyny pochodzą od wewnętrznych 
ustawień komputera. Wskazuje na zasilanie myszy i/lub 
klawiatury. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Znaki handlowe: 
Wszystkie nazwy przedsiębiorstw, marek handlowych, produktów 
zamieszczone w tym podręczniku użytkownika są znakami handlowymi 
lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do wymienionych 
przedsiębiorstw. 
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