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1.3 Schemat Board1  Wprowadzenie produktów1  Wprowadzenie produktów

1.1 Przegląd

Seria przełączników zawierają 24 otwory przełącznik (PoE i nie PoE) oraz 16 przełącznik (POE portów 

ani POE).

W 24 PoE Gigabit Ethernet udało przełącznik (w skrócie przełącznika 24P), która zapewnia 24 * porty Gigabit 

Ethernet PoE łącza nadawczego, 4 * 10 Gigabit porty SFP w górę. Te produkty obsługują IEEE 802.3 af / w, 

wsparcia Web Layer-3 zarządzania siecią i zarządzania PoE. Produkty są szeroko stosowane w nadzorze, 

inżynierii sieci i tak dalej.

W 16 porty PoE Gigabit Ethernet zarządzalny przełącznik (w skrócie przełącznikiem 16P) jest podobny do 

przełącznika 24P; tylko ilość portów downlink jest 16, a watów zasilane jest 320W ale przełącznik 24P jest 

przełącznik 450W.The 24P jako przykład do wprowadzenia poniżej.

Feature 1,2 wyrobów

dostarczenie 24 * PoE Gigabit Ethernet porty łącza nadawczego, 4 * 10 Gigabit porty SFP w łączu w górę; 

Zapewniać web-based warstwa 3 i zarządzania siecią Zarządzanie przez PoE prostej operacji;Zapewniać web-based warstwa 3 i zarządzania siecią Zarządzanie przez PoE prostej operacji;Zapewniać web-based warstwa 3 i zarządzania siecią Zarządzanie przez PoE prostej operacji;

Pomoc przekazywanie danych o wysokiej prędkości, doskonale nadaje się do dużego przepływu spedycji danych 

wideo w nadzorze ;wideo w nadzorze ;

odzyskiwanie Wsparcie adresu IP i hasło użytkownika przez jednego przycisku klucza odzyskiwania ;odzyskiwanie Wsparcie adresu IP i hasło użytkownika przez jednego przycisku klucza odzyskiwania ;

Szybki Instalacja, łatwa obsługa, wygodny do montażu na ścianie / biurko / rack.Szybki Instalacja, łatwa obsługa, wygodny do montażu na ścianie / biurko / rack.
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Produkty mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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2 Instalacja

Etykieta walki z podrabianiem jest dołączony do przełącznika pokrycie. uszkodzenia produktu 

spowodowane nieuprawnionym demontażu nie są objęte gwarancją.

Uwaga

Lista 2,1 Shipping  

2.2 Środki ostrożności dotyczące instalacji

Do uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała w wyniku niewłaściwego użytkowania, należy przestrzegać następujących Do uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała w wyniku niewłaściwego użytkowania, należy przestrzegać następujących 

zaleceń. P skontaktować się z lokalnym dealerem. dzierżawy sprawdzić następujące elementy przed montażem, jeśli brakuje,

To jest Poziom A produkt, który może powodować zakłócenia radiowe otoczenia. Użytkownicy mogą To jest Poziom A produkt, który może powodować zakłócenia radiowe otoczenia. Użytkownicy mogą 

wymagać wzięcia odpowiednie i skuteczne środki w celu rozwiązania problemu.   

Pozycja Nazwa Ilość Jednostka

1
Przełącznik pc 

2 AC Power Line pc 

4

Akcesorium 1 zestaw 3

Quick Setup Wizard 1 pc 

2.2.1 Środki ostrożności

Instrukcja

1.4 Specyfikacja  

Pozycja 24P 16P 24S 16S

Moc

Zasilacz Obciążenia sieciowego

Zakres napięcia AC 100 240V 50 / 60Hz~

Konsumpcja 450W 320W 

redundancję zasilania

2 * 60W

Złącze 

sieciowe

Port Ethernet

1 16/24 porty: 10/100 / 1000Mbps RJ45 1 16/24 porty: 10/100 / 1000Mbps RJ45 

Auto-MDI porty / MDI X Obsługa 

IEEE 802.3 af / z

~ 

1 16/24 porty: 10/100 / 1000Mbps 

RJ45 Auto-MDI / MDI-X 

~

Uplink: porty 10GEBase-X SFP + moduł

wsparcie 1000Base X , setup „Ustawienia” na porty zarządzania WWWwsparcie 1000Base X , setup „Ustawienia” na porty zarządzania WWWwsparcie 1000Base X , setup „Ustawienia” na porty zarządzania WWWwsparcie 1000Base X , setup „Ustawienia” na porty zarządzania WWW-

Transmisja 

Dystans 

Porty Ethernet: 100m porty SFP: zależy 

od modułu SFP

PoE

Port Sigle <30W 

Ogólna <390W

Port Sigle <30W 

Ogólna <270W

N / A

Przełącznik 

sieciowy

Sieć Norma IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEESieć Norma IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE

802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.3ad, IEEE802.3ae802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.3ad, IEEE802.3ae802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.3ad, IEEE802.3ae

Przełącznik Pojemność Przełącznik Pojemność 24P i 24S 128Gbps; 16P i 16S 112Gbps

Packet Buffer 12MB

Packet Forwarding 

Oceniać 

24P i 24S 95.2Mpps; 16P i 16S 83.3Mpps

Adres MAC 16K

Manageme

nt 

Zarządzanie Zarządzanie L3 + PoE

Ochrona 

ESD 6 kV / 8 kV za: IEC61000 4 2 - -

Ochrona oświetlenie 6kV za: IEC61000-4-5

Environme

ntal

Temperatura pracy - 10 ~ 45 ℃- 10 ~ 45 ℃℃

storge Temperatura storge Temperatura - ~40 85 ℃40 85 ℃℃

Wilgotności 

(kondensacji) 

0 95%~

Mechanica

L

Wymiary (DxSxW) 442mm x 315mm x 44 mm

Materiał Metalowa blacha

Kolor czarny

Waga 4,5 kg

1 1 

* 

* 24S i 16S z przełączyć mają moc redundancję moduł, w tym 2 AC linii energetycznych.24S i 16S z przełączyć mają moc redundancję moduł, w tym 2 AC linii energetycznych.24S i 16S z przełączyć mają moc redundancję moduł, w tym 2 AC linii energetycznych.
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Figura 2-1 Instalacja wieszaki wykres

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem przełącznika. Nie wolno używać wilgotnej szmatki ani płynu 

wytrzeć lub umyć przełącznik; Nie należy pozostawiać ClOSE wody lub mokrej miejscu, aby zapobiec dostawaniu się wytrzeć lub umyć przełącznik; Nie należy pozostawiać ClOSE wody lub mokrej miejscu, aby zapobiec dostawaniu się 

wody lub wilgoci do wnętrza do przełącznika; Upewnij się, że przełącznik pracy w czystym środowisku. Pył może 

powodować nadmierne Adsorpcja elektrostatyczny, który zostanie wpływa na żywotność sprzętu i spowodować awarię powodować nadmierne Adsorpcja elektrostatyczny, który zostanie wpływa na żywotność sprzętu i spowodować awarię powodować nadmierne Adsorpcja elektrostatyczny, który zostanie wpływa na żywotność sprzętu i spowodować awarię 

komunikacji; Przełącznik będzie działać normalnie w prawidłowy Napięcie. Należy upewnić się, czy napięcie podane na komunikacji; Przełącznik będzie działać normalnie w prawidłowy Napięcie. Należy upewnić się, czy napięcie podane na komunikacji; Przełącznik będzie działać normalnie w prawidłowy Napięcie. Należy upewnić się, czy napięcie podane na 

przełączniku odpowiada napięciu zasilania; Do uniknąć niebezpieczeństwo elektryczny Szok, nie należy otwierać przełączniku odpowiada napięciu zasilania; Do uniknąć niebezpieczeństwo elektryczny Szok, nie należy otwierać przełączniku odpowiada napięciu zasilania; Do uniknąć niebezpieczeństwo elektryczny Szok, nie należy otwierać przełączniku odpowiada napięciu zasilania; Do uniknąć niebezpieczeństwo elektryczny Szok, nie należy otwierać 

obudowy przełącznika. Nie otwierać przełączyć sprawę nawet jeśli przełącznik jest wyłączony; akcesoria (W tym, lecz nie obudowy przełącznika. Nie otwierać przełączyć sprawę nawet jeśli przełącznik jest wyłączony; akcesoria (W tym, lecz nie obudowy przełącznika. Nie otwierać przełączyć sprawę nawet jeśli przełącznik jest wyłączony; akcesoria (W tym, lecz nie obudowy przełącznika. Nie otwierać przełączyć sprawę nawet jeśli przełącznik jest wyłączony; akcesoria (W tym, lecz nie 

ograniczając się do przewodów zasilających, etc.), które mogą być stosowane do przełącznik tylko, jest zabronione dla ograniczając się do przewodów zasilających, etc.), które mogą być stosowane do przełącznik tylko, jest zabronione dla ograniczając się do przewodów zasilających, etc.), które mogą być stosowane do przełącznik tylko, jest zabronione dla 

innych aplikacji.

The urządzenie powinny działać w środowisko wewnątrz, aby uniknąć grzmot udar. Ważne jest, aby przestrzegać The urządzenie powinny działać w środowisko wewnątrz, aby uniknąć grzmot udar. Ważne jest, aby przestrzegać The urządzenie powinny działać w środowisko wewnątrz, aby uniknąć grzmot udar. Ważne jest, aby przestrzegać The urządzenie powinny działać w środowisko wewnątrz, aby uniknąć grzmot udar. Ważne jest, aby przestrzegać 

następujące wymagania bez względu na zainstalowanie go w szafie lub na Workbench bezpośrednio: następujące wymagania bez względu na zainstalowanie go w szafie lub na Workbench bezpośrednio: 

Wystarczająco dużo miejsca (większe niż 10 cm) dla powietrza wylot, tak aby ułatwić nagrzewanie rozpusta; Wystarczająco dużo miejsca (większe niż 10 cm) dla powietrza wylot, tak aby ułatwić nagrzewanie rozpusta; Wystarczająco dużo miejsca (większe niż 10 cm) dla powietrza wylot, tak aby ułatwić nagrzewanie rozpusta; 

Dobry system wentylacyjny do szafek i warsztatowym jest preferowana; Zapewnienia gabinetu i Workbench jest Dobry system wentylacyjny do szafek i warsztatowym jest preferowana; Zapewnienia gabinetu i Workbench jest 

wystarczająco wytrzymały, aby obsługiwać przełącznik i to Waga Wyposażenie męska; Szafa i stół warsztatowy z wystarczająco wytrzymały, aby obsługiwać przełącznik i to Waga Wyposażenie męska; Szafa i stół warsztatowy z wystarczająco wytrzymały, aby obsługiwać przełącznik i to Waga Wyposażenie męska; Szafa i stół warsztatowy z 

dobrym Korzystne jest z uziemieniem.dobrym Korzystne jest z uziemieniem.

Kiedy to działa, przełącznik może mieć wpływ zewnętrznych zakłóceń na zewnątrz System poprzez sposoby Kiedy to działa, przełącznik może mieć wpływ zewnętrznych zakłóceń na zewnątrz System poprzez sposoby 

promieniowanie i przewodzenie. Proszę zwrócić uwagę na poniższych:

AC Zasilacz jest TN System jest więc konieczne stosowanie jednego gniazda elektroenergetycznej (PE), które AC Zasilacz jest TN System jest więc konieczne stosowanie jednego gniazda elektroenergetycznej (PE), które AC Zasilacz jest TN System jest więc konieczne stosowanie jednego gniazda elektroenergetycznej (PE), które 

mogą chronić uziemienia tak, że układ filtra można skutecznie odfiltrowania zakłóceń sieci energetycznej; 

Przełącznik powinien pracują daleko od nadajników radiowych o dużej mocy, nadajników radiolokacyjnych, Przełącznik powinien pracują daleko od nadajników radiowych o dużej mocy, nadajników radiolokacyjnych, Przełącznik powinien pracują daleko od nadajników radiowych o dużej mocy, nadajników radiolokacyjnych, 

urządzeń wysokiej częstotliwości; Użyj ekranowanie elektromagnetyczne czy potrzebne, np ekranowanego kabla; urządzeń wysokiej częstotliwości; Użyj ekranowanie elektromagnetyczne czy potrzebne, np ekranowanego kabla; 

kable interfejsu powinny być umieszczone wewnątrz zamiast na zewnątrz, aby uniknąć nadmiernego napięcia lub kable interfejsu powinny być umieszczone wewnątrz zamiast na zewnątrz, aby uniknąć nadmiernego napięcia lub kable interfejsu powinny być umieszczone wewnątrz zamiast na zewnątrz, aby uniknąć nadmiernego napięcia lub kable interfejsu powinny być umieszczone wewnątrz zamiast na zewnątrz, aby uniknąć nadmiernego napięcia lub 

nadprądowe uszkodzenie portu sygnału.

2.2.2 wymagania instalacyjne 

2.2.3 wymaganiami środowisku elektromagnetycznym 

Schematy wyłącznie w celach informacyjnych, produkty podlegają rzeczywistego produktu.Schematy wyłącznie w celach informacyjnych, produkty podlegają rzeczywistego produktu.

2.3 Instalacja Way

2.3.1 Instalacja w szafie

Istnieją 3 sposoby instalacji: regał, stół warsztatowy i instalacja. wiszący

Sposób instalacji: (1) Sprawdzić zębatkę z dobrego uziemienia i stabilności; (2) Sposób instalacji: (1) Sprawdzić zębatkę z dobrego uziemienia i stabilności; (2) 

Zastosowanie śrub w celu dopasowania wieszaków z boku płyty urządzenia;　Zastosowanie śrub w celu dopasowania wieszaków z boku płyty urządzenia;　

Proszę wyciągnąć moc Przed zainstalowaniem wtyczki lub przesuwając przełącznik. Uziemienie i Proszę wyciągnąć moc Przed zainstalowaniem wtyczki lub przesuwając przełącznik. Uziemienie i Proszę wyciągnąć moc Przed zainstalowaniem wtyczki lub przesuwając przełącznik. Uziemienie i 

anty-oświetlenie może znacznie zwiększyć poziom ochrony przełącznika. należy podłączyć zacisk uziemienia 

do powierzchni ziemi za pomocą co najmniej przewód 20.

Uwaga

Instrukcja

(3) Umieść urządzenie na uchwycie stojaka i przesunąć stojak wzdłuż szczeliny do odpowiedniej pozycji;

(4) Za pomocą śruby, aby zmieścić wieszak instalacyjny w ustalonych gniazda rack, upewnij się, że urządzenie jest 

instalowane na wsporniku rack na stale.
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Figura 2-2 Zainstalować przełącznik w stojakuFigura 2-2 Zainstalować przełącznik w stojaku

wieszaki mocujące ten produkt są po prostu naprawić przełącznik zamiast ją wspierać. Użyj wsporniki pod 

urządzeniem (przymocowana do stelaża) w celu wspierania przełącznik gdy zainstalować przełącznik w szafie.

Instrukcja

2.3.2 Instalacja Workbench

2.3.3 Montaż wiszący

ty Można również umieścić produkt w czystej, stabilnej pionowej ścianie. Procedura instalacji jest poniżej:ty Można również umieścić produkt w czystej, stabilnej pionowej ścianie. Procedura instalacji jest poniżej:

( 1) Użyj śrub do mocowania wieszaków;( 1) Użyj śrub do mocowania wieszaków;( 1) Użyj śrub do mocowania wieszaków;

Możesz umieścić ten produkt na czystej, stabilnej uziemieniem warsztatowym. Procedura instalacji, jak poniżej:

( 1) Ostrożnie umieścić urządzenie do góry nogami, oczyścić rowki na płycie montażowej podwozia miękką ( 1) Ostrożnie umieścić urządzenie do góry nogami, oczyścić rowki na płycie montażowej podwozia miękką 

ściereczką, aby upewnić się nie ma oleju lub kurz w nim; 

( 2) Wyjąć naklejki na poduszkę stopy wklej poduszki stopy w rowku płyty bazowej;( 2) Wyjąć naklejki na poduszkę stopy wklej poduszki stopy w rowku płyty bazowej;

( 3) Ostrożnie umieścić urządzenie pionowo na stole warsztatowym.( 3) Ostrożnie umieścić urządzenie pionowo na stole warsztatowym.

Figura 2-3 wsporników schemat instalacji

Figura 2-4 ustalić przełącznika na ścianie 

(2) otwory na mocną pozycję ściany, a następnie prowadzić zatyczka do otworu; (3) napędu tych śruby do Otwór (2) otwory na mocną pozycję ściany, a następnie prowadzić zatyczka do otworu; (3) napędu tych śruby do Otwór 

na stojaku i naprawić produkt mający na celu gumową zatyczką ,na stojaku i naprawić produkt mający na celu gumową zatyczką ,
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2.4 Podłączenie kabla

Połączenie 2.4.1 Urządzenie

Użyj c Ross ne twor k kabina le lub c Ross -Ponad kabina Leto CONNEC t PC lub innego urządzenia z portem 

Ethernet przełącznika;

2.4.2 Konfiguracja połączenia kablowe

Gdyby sieć zarządzanie, użyj kabla sieciowego do podłączenia portu OOB i port computer'RJ45;Gdyby sieć zarządzanie, użyj kabla sieciowego do podłączenia portu OOB i port computer'RJ45;Gdyby sieć zarządzanie, użyj kabla sieciowego do podłączenia portu OOB i port computer'RJ45;

Jeśli zarządzanie CLS, użyj kabla do połączenia konsoli port konsoli i port computer'serial (DB9); jak na 

poniższym rysunku:

Kabel konfiguracja Rysunek 2-5 Połącz

2.4.3 Podłączenie kabla zasilania

Kabel zasilający Rysunek 2-6 Połącz

( 1 Podłącz jedną stronę kabla zasilania przełącznika zasilania z portu przełącznika sieciowego, a następnie podłącz ( 1 Podłącz jedną stronę kabla zasilania przełącznika zasilania z portu przełącznika sieciowego, a następnie podłącz 

inną stronę z gniazdem zasilania zewnętrznego AC;

Heck Jeżeli przełącznik jest AC LED zasilanie jest włączone, że środkiHeck Jeżeli przełącznik jest AC LED zasilanie jest włączone, że środki

moc prawidłowo podłączone;moc prawidłowo podłączone;

)

( 2) Włącz zasilanie ,do( 2) Włącz zasilanie ,do( 2) Włącz zasilanie ,do

( 3) Za pomocą Wtyczka do przystawki zablokował przewód zasilający sieciowy.( 3) Za pomocą Wtyczka do przystawki zablokował przewód zasilający sieciowy.( 3) Za pomocą Wtyczka do przystawki zablokował przewód zasilający sieciowy.( 3) Za pomocą Wtyczka do przystawki zablokował przewód zasilający sieciowy.

3.2.1 Ustaw statyczny adres IP dla komputera Zarządzania

kroków operacyjnych (Windows XP wziąć próbkę) :kroków operacyjnych (Windows XP wziąć próbkę) :

3.1 Wymagania komputerowe3.1 Wymagania komputerowe

Upewnij się, że komputer zarządzanie został już zainstalowany z kartą Ethernet;

Połączenie 3,2 Set Up Network

(1) Należy ustawić IP komputera i przełącznik w tej samej sieci człon. Domyślny adres IP (1) Należy ustawić IP komputera i przełącznik w tej samej sieci człon. Domyślny adres IP 

przełącznika jest 192.168.1.200, brama sieciowa to 255.255.255.0. (2) Port do podłączenia przełącznika jest 192.168.1.200, brama sieciowa to 255.255.255.0. (2) Port do podłączenia 

komputera do ustawień zarządzania Web musi być VLAN zarządzania. Domyślnie jest zarządzanie 

VLAN VLAN 1, a każdy port przełącznika jest VLAN1.

(3) Jeśli chcesz podłączyć do sieci zdalnej, należy upewnić się, że komputer i router zarządzanie 

może zrobić wyżej zadanie. (4) Ten produkt nie może przypisać adres IP komputera 

zarządzającego, trzeba ustawić statyczny adres IP zarządzania przez siebie.zarządzającego, trzeba ustawić statyczny adres IP zarządzania przez siebie.

3 Funkcja Configuration Guide3 Funkcja Configuration Guide

(1) Kliknij <start>, aby wejść do menu [Start] wybierz „Panel sterowania”. Dwukrotnie kliknij ikonę 

„Połączenia sieciowe”, kliknij dwukrotnie ikonę „Połączenie lokalne”, wyskoczy okno „połączenie 

lokalne stan”. Użyj kabla sieciowego podłącz porty Ethernet z kartą sieciową komputera (z wyjątkiem portu lokalne stan”. Użyj kabla sieciowego podłącz porty Ethernet z kartą sieciową komputera (z wyjątkiem portu 

konsoli).

Instrukcja
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(2) Kliknij <Property> przycisk, wprowadź „połączenie (2) Kliknij <Property> przycisk, wprowadź „połączenie 

lokalne własność" okno.lokalne własność" okno.lokalne własność" okno.

DNS serwer Adres może być pusta lub wypełnia się z rzeczywistym adresem serwera.DNS serwer Adres może być pusta lub wypełnia się z rzeczywistym adresem serwera.DNS serwer Adres może być pusta lub wypełnia się z rzeczywistym adresem serwera.DNS serwer Adres może być pusta lub wypełnia się z rzeczywistym adresem serwera.

Instrukcja

( 3) Wybierz "Internet Protocol (TCP / IP), kliknij okno ( 3) Wybierz "Internet Protocol (TCP / IP), kliknij okno ( 3) Wybierz "Internet Protocol (TCP / IP), kliknij okno ( 3) Wybierz "Internet Protocol (TCP / IP), kliknij okno 

<property> przycisk, wprowadź”Protokół internetowy (TCP / 

IP) właściwość”. Wybierz „należy użyć adresu IP 

poniższego” przycisku, adres IP wejściowego (stosować 

dowolną wartość pomiędzy 192.168.1.1 ~

192.168.1.254 oprócz 192.168.1.200) i maski podsieci 

(255.255.255.0). Kliknij „OK”, aby zakończyć 

konfigurację.

3.2.2 Potwierdzenie połączenia sieciowego polecenia ping

Eksploatacja czynności:

(2) Wejście „ping 192.168.1.200" , kliknij(2) Wejście „ping 192.168.1.200" , kliknij

< potwierdzić> przycisk. Jeśli istnieje sprzęt pokaż < potwierdzić> przycisk. Jeśli istnieje sprzęt pokaż 

odpowiedzi w wyskoczyć dialogowym, co oznacza, że 

połączenie sieciowe uda, w przeciwnym razie należy 

sprawdzić, czy połączenie sieciowe jest prawidłowe. (1) 

Kliknij menu <Start>, aby wprowadzić [Start], wybierz 

[Uruchom], wyskoczy okno.

3.2.3 Wyłączanie serwera proxy

Jeśli to Serwer zarządzania użycie PC proxy odwiedzić internet, trzeba zakazać usługi proxy, następujące jest Jeśli to Serwer zarządzania użycie PC proxy odwiedzić internet, trzeba zakazać usługi proxy, następujące jest 

operacja:

(1) W przeglądarce wybrać okno [Narzędzie opcja / 

Internet] wprowadź [opcja Internet].
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(2) Wybierz „ połączenie ” zakładki w oknie [opcja] (2) Wybierz „ połączenie ” zakładki w oknie [opcja] (2) Wybierz „ połączenie ” zakładki w oknie [opcja] (2) Wybierz „ połączenie ” zakładki w oknie [opcja] (2) Wybierz „ połączenie ” zakładki w oknie [opcja] 

Internet, a następnie kliknij przycisk [LAN Setting].

(3) Upewnij się, że „Użyj serwera proxy dla sieci LAN” opcja nie jest zaznaczona. Jeśli wybrany, anuluj go i kliknij 

<yes> przycisk.

Pasek menu zawiera następujące opcje: [Status systemu], [Konfiguracja portu], [Ustawienia VLAN], Pasek menu zawiera następujące opcje: [Status systemu], [Konfiguracja portu], [Ustawienia VLAN], 

[zarządzanie QoS], [zarządzanie link], [Port zabezpieczeń], [zarządzanie siecią], [Statystyka sieci], 

[zarządzanie System], [Wyjdź] i upuść -down pasku menu „Język Funkcja przełączania”. Kliknij opcję, aby [zarządzanie System], [Wyjdź] i upuść -down pasku menu „Język Funkcja przełączania”. Kliknij opcję, aby 

dokonać odpowiednich ustawień. Dodaje się wyjaśni funkcję każdej opcji.

3.3 Web Page Configuration Guide3.3 Web Page Configuration Guide

3.3.1 Start i Logowanie3.3.1 Start i Logowanie

Ten produkt internetowej domyślny adres IP: 

1 9 2. 1 6 8. 1. 2 0 0 podsieci ma SK:

2 5 5. 2 5 5. 2 5 5. 0, konto dm inistrator: hasło 2 5 5. 2 5 5. 2 5 5. 0, konto dm inistrator: hasło 

administratora : Admin. Poadministratora : Admin. Poadministratora : Admin. Po

I ns talli ng t on EQU I pmen t prawidłowo i 

konfiguracji komputera, otworzyć przeglądarkę, 

wpisać adres lt przełącznik defau w pasku adresu 

przeglądarki: 

,

Następnie naciśnij klawisz Enter, strona logowania 

użytkownika pokaże się przed tobą, co następuje:    

http://192.168.1.200

Wersja przeglądarki polecam : IE7 i później, Firefox przeglądarka Chrome, 360 przeglądarki (IE7 i później).Wersja przeglądarki polecam : IE7 i później, Firefox przeglądarka Chrome, 360 przeglądarki (IE7 i później).Wersja przeglądarki polecam : IE7 i później, Firefox przeglądarka Chrome, 360 przeglądarki (IE7 i później).

Należy wykonać czynności, aby sprawdzić, czy przełącznik jest zainstalowany poprawnie:

(1) Czy fizyczne podłączenie urządzeń jest poprawna?

połączenie 

LED na port jest włączony.

(2) Czy umowa komputer ustawienie TCP / IP jest poprawna? 

~

(3) czy 

tak samo jak każdego portu przełącznika.

Użyj kabla sieciowego do podłączenia port Ethernet produktu (z wyjątkiem portu konsoli) z 

zarządzanego karty sieciowej komputera i upewnij się, 

Adres IP komputera musi być 192.168.1.x (zakres wynosi 1 254 x oraz x nie może być 200, w 

przeciwnym razie będzie to kolidować z adresem IP produkt 

192.168.1.200), maska podsieci: 255.255.255.0.

komputera portu VLAN ID jest 1?

Domyślnie jest zarządzanie VLAN VLAN 1, 

Po podaniu poprawnego hasła, kliknij <Praca w>, przeglądarka wyświetli stronę internetową zarządzania 

produktem jak na zdjęciu poniżej:

Uwaga

Jak pokazano poniżej, w prawym górnym rogu strony internetowej, kliknij na pasku menu wybierz 

[Chinese] lub [English], aby zakończyć przełączanie języka Web.

3.3.2 Zmień język

Strona internetowa zarządzanie schemat 

Język angielski Strona WWW schemat przełączania



To product design jest przyjazny dla środowiska, a produkt powinien być przechowywany używane, dicarded To product design jest przyjazny dla środowiska, a produkt powinien być przechowywany używane, dicarded 

zgodnie z odpowiednimi krajowymi / wymogów regulacyjnych prawnych.

Ochrona środowiska
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