Instrukcja szybkiej instalacji

Moduł serwera
Moduł serwera KVM USB VM
Poniższe wskazówki opisują sposób podłączania
modułu serwera USB VM.
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Podłączanie modułu
serwera KVM USB VM

firmy APC.

Przełącznik KVM

Informacje o module serwera USB VM
Moduł serwera APC USB VM pozwala
dokonać konwersji sygnałów przesyłanych
przez klawiaturę, monitor i mysz z serwera
przez pojedynczy kabel KAT.5 (długość
zależy od typu przełącznika KVM) do
przełącznika APC KVM.
UWAGA: Moduł serwera USB VM pobiera

Moduł serwera
USB VM

zasilanie z serwera i nie może być używany
do podłączania jednego przełącznika KVM
do innego przełącznika KVM. Funkcja

Kabel KAT.5

Keep Alive sprawia, że serwer pracuje
poprawnie zarówno z połączeniem
jak i bez połączenia z przełącznikiem KVM.

Rozwiązywanie problemów - wskazówka
Przed włączeniem przełącznika KVM upewnij
się, że serwer jest włączony. Jeśli serwer jest

Serwer

niedostępny poprzez oprogramowanie dostępu
sieciowego lub przez interfejs www, sprawdź
połączenie modułu lub przetestuj inny moduł
serwera USB VM na jego miejscu.

1 Podłączanie modułu serwera
USB VM do przełącznika
Wybierz dostępny port, oznaczony 1-16,
znajdujący się w tylnej części przełącznika.
Podłącz jeden koniec kabla KAT.5 do
numerowanego portu, a drugi do złącza
RJ-45 w module serwera.

2 Podłączanie serwera do modułu

3 Włączanie systemu

serwera USB VM

Włącz serwery i przełącznik. Sprawdź,

Podłącz złącza monitora VGA, klawiatury

czy przełącznik jest odpowiednio

oraz myszy modułu serwera USB VM

skonfigurowany, następnie uruchom

do odpowiednich portów w tylnej części

system operacyjny.

serwera. Powtórz powyższe czynności
dla wszystkich serwerów, które będą
podłączane do przełącznika KVM.
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Uwagi dotyczące użytkowników przebywających w Stanach Zjednoczonych
Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za
zgodność mogą spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy A,
zgodnie z częścią 15 norm FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podczas użytkowania urządzenia w środowisku komercyjnym.
Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje fale radiowe i jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie
z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Wykorzystywanie tego
urządzenia na obszarze zamieszkałym może powodować szkodliwe zakłócenia; w takim przypadku
użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt.

Uwagi dotyczące użytkowników przebywających w Kanadzie
To urządzenie cyfrowe klasy A spełnia kanadyjską normę ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Certyfikaty dotyczące przepisów japońskich

Certyfikaty dotyczące przepisów koreańskich

Atesty i oznakowania dotyczące bezpieczeństwa, zgodności elektromagnetycznej oraz zgodności z normami
ochrony środowiska
Certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodności elektromagnetycznej produktu zostały uzyskane na podstawie
jednego lub więcej spośród oznaczeń: CMN (Certification Model Number), MPN (Manufacturer’s Part
Number) lub Sales Level Model. Oznaczenie, do którego odwołują się certyfikaty oraz raporty zgodności
elektromagnetycznej i/lub bezpieczeństwa, zostało wydrukowane na etykiecie załączonej do produktu.
Stosować z urządzeniami informatycznymi ujętymi w wykazie I.T.E. (Information Technology Equipment).
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