
Zobacz wykres 2-2, aby dowiedzieć się, jak podłączyć menedżera SNMP.

Krok 3: Podłącz kabel Ethernet do portu Ethernet (RJ-45) w menedżerze SNMP.

Krok 4: Użyj jeszcze jednego kabla Ethernet. Podłącz jeden koniec do portu czujnika w menedżerze SNMP, 

a drugi koniec do opcjonalnego urządzenia monitorującego środowisko.

Skrócona instrukcja obsługi karty SNMP dla ATS 1 ． Przeoczyć

• Port Ethernet (10 / 100Base-T)

• Port czujnika

• Złoty palec: łączy się z gniazdem

• Diody LED stanu portu Ethernet

Diody LED stanu portu Ethernet: 100 M 

LED (zielona) Lampa błyskowa

Poza

Lampa błyskowa

Poza

Port działa z prędkością 100Mbit / s

Karta nie jest podłączona do sieci Port działa z 

prędkością 10Mbit / s

Karta nie jest podłączona do sieci

10 M LED (żółta)

2 ． Instalacja i podłączenie Wykres 2-2

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować i podłączyć menedżera SNMP:

Krok 1: Zdejmij osłonę inteligentnego gniazda na panelu SZR i zachowaj

śruby

Krok 2: Wsuń kartę do otwartego gniazda i zabezpiecz śrubami z kroku

1. (patrz wykres 2-1)

3 ． Konfiguracja

a) Zainstaluj oprogramowanie ATS Monitor na swoim komputerze. Po oprogramowaniu jest

pomyślnie zainstalowana, pojawi się ikona wtyczki w zasobniku. Menedżer SNMP zostanie 

automatycznie aktywowany. Wybierz „Menedżer SNMP”

klikając prawym przyciskiem myszy.

Wykres 3-1

Wykres 2-1



b) Wprowadź określony adres IP, aby przeszukać wszystkie urządzenia SNMP w sieci LAN. 

Menedżer SNMP automatycznie pobierze adres IP z serwera domyślnie za pośrednictwem 

serwera DHCP. Zastosuje domyślny adres IP 192.168.102.230, domyślną maskę podsieci 

255.255.255.0 i bramę domyślną 0.0.0.0 bez serwera DHCP.

4. Monitorowanie

Jak na wykresie 4-1, wybierz „Otwórz monitor”, klikając prawym przyciskiem myszy.

Wykres 4-1

Następnie aktywuje oprogramowanie ATS Monitor i wyświetla listę urządzeń SNMP po lewej stronie ekranu. Zobacz 

wykres 4-2.

Wykres 3-2

c) Użytkownik może modyfikować ustawienia IP, aktualizacje online, zarządzanie hasłami i ustawienia 

adresu pułapki statycznej w interfejsie Menedżera SNMP. Konieczne jest podanie hasła do 

wszelkich leków. Hasło domyślne to 12345678.

Szczegółową konfigurację zawiera podręcznik użytkownika menedżera SNMP.

Wykres 4-2

Sprawdź oprogramowanie ATS Monitor w celu uzyskania szczegółowych informacji.
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