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מידע על המוצר
תכולת אריזה:
עם פתיחת האריזה ,יש לוודא שתכולת הערכה מלאה .במידה ויש חוסר ,יש לפנות
מיידית לחנות בה נקנה המוצר .הערכה מכילה את הפריטים הבאים:





מתאם רשת  PCIאקספרס קווי ג'יגה-ביט 1 x
פאנל כרטיס למארזים קטנים 1 x
מדריך התקנה מקוצר 1 x
דיסק (אשף התקנה ,מדריך משתמש ומדריך התקנה מקוצר רב-לשוני) 1 x

דרישות מערכת:








חריץ  PCIאקספרס 32-bit
כונן CD-ROM
מעבד :פנטיום  1G IIIמעל או דומה
גודל זיכרון 256MB RAM :ומעלה
כונן קשיח :מינימום של  100MBשטח דיסק
מערכת הפעלה ,5.x/6.x Novell :חלונות ,7/Vista/XP/2000/NT4.0/ME/98
2.4x Linux
כבל רשת RJ-45

מצב נורה:
ישנם שני מחווני לד למתאם:
• מחוון קישור/פעילות
מחוון זה דולק ירוק כאשר מתאם הג'יגה-ביט מחובר למוצר ג'יגה-ביט קווי ,ומהבהב
כאשר ישנה תעבורת מידע ברשת.
• מחוון 1000M
מחוון זה דולק ירוק כאשר מתאם הג'יגה-ביט מחובר במהירות של .1000Mbps

 .1התקנת חומרה:
להתקנת המתאם ,נא לעקוב אחר השלבים הבאים:
א .כבה את המחשב ונתק את כל הכבלים ממנו כולל החשמל.
ב .הסר את כיסוי הכונן.
ג .אתר חריץ  PCIאקספרס פנוי.
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ד .הסר את הברגים המחברים את פלטת הכיסוי (חתיכת מתכת קטנה המכסה את
הפתח לחריץ כרטיס ה PCI -אקספרס בחלק האחורי של המחשב) ואז הסר את
הפלטה.
ה .נא להכניס את המתאם בזהירות לחריץ ה PCI -הפנוי .לא לגעת במחבר המתכת.
ו .לחבר ולאבטח את המתאם באמצעות הברגים שהוסרו קודם לכן בשלב ד'.
ז .לחבר מחדש את כיסוי הכונן.
ח .לחבר מחדש את כל הכבלים למחשב ורק לאחר מכן להדליק את המחשב.
לאחר שהחומרה הותקנה כראוי במחשב ,תקפוץ על המסך חלונית
"( "Found New Hardware Wizardאשף התקנת חומרה חדשה) .נא ללחוץ על
"( "Cancelביטול) ולעקוב אחר ההוראות בחלק  – 2התקנת דרייבר ,שבמדריך זה.
חלונות XP

 .2התקנת דרייבר:
לחלונות 7/Vista/98SE/ME/2000/XP

א .נא להכניס את הדיסק המצורף בערכה לכונן ה CD-ROM -שבמחשב.
ב .בחר בדגם המתאים .EN-9260TX-E
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ג .הקלק על "( "Setup Driverהתקנת מנהל התקן).

ד .אשף ההתקנה יעזור לך להתקין את מנהל ההתקן לחלונות
 .7/Vista/98SE/ME/2000/XPלמערכות הפעלה אחרות ,ניתן למצוא את
הדרייברים בדיסק המצורף בערכה .דרייברים אלו נמצאים בתיקית "."Drivers
נא לפנות לפרק  – 2.2התקנת דרייבר במדריך המלא באנגלית (בדיסק או באתר
אדימקס) לפירוט והדרכה.
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ה .אתחל את המחשב כדי להשלים את ההתקנה.

 .3פתרון בעיות:
א .המחשב לא מוצא את החומרה החדשה.
בדוק אם מתאם הרשת מוכנס כראוי בחריץ ה PCI -במחשב .אחרת ,הוצא והכנס
כראוי מחדש.
ב .המחשב לא מזהה את החומרה החדשה.
בדוק אם אתה מוצא את המתאם שהותקן במחשב:
>.My Computer - > Manager -> Device Manager -> Network Adapter -
במידה ולא ,נא לעקוב אחר השלבים במדריך המשתמש בפרק :2.2
” ,Driver Installation “CD Driversכדי לעדכן את הדרייבר.
ג .למה אני מקבל מהירות חיבור של  100Mbpsבמקום ?1000Mbps
 .iבדוק את כבל הרשת ווודא שאתה עושה שימוש בכבל  CAT-5eאו .CAT-6
כבלי  CAT-5מסויימים ,אינם מסוגלים להעביר מהירות של .1000Mbps
 .iiנא וודא שאתה מחובר למתג או ראוטר תומכי ג'יגה.

[!] במידה והבעיות ממשיכות ,צור קשר עם החנות בה המוצר נקנה.

5

מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה  08:30ועד השעה .17:20
שעות התמיכה משתנות בחגים ובערבי חג ,אך נשמח לענות לשאלות גם בדוא"ל

edimaxts@pikok.co.il
טלפון  09-7601346שלוחה 5

אתר החברה www.pikok.co.il

