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מבוא מוצר
דגם:
 :ES-3305Pמתג קווי שולחני בעל  5מבואות
 :ES-3308Pמתג קווי שולחני בעל  8מבואות
 :ES-3316Pמתג קווי שולחני בעל  16מבואות
תכולת אריזה:
עם פתיחת האריזה ,יש לוודא שתכולת הערכה מלאה .במידה וישנו חוסר ,יש לפנות
מיידית לחנות בה נקנה המוצר .הערכה מכילה את הפריטים הבאים:
 מתג קווי שולחני
 מדריך משתמש
 שנאי חשמל
פאנל קדמי
ES-3305P
נורות קישורית  /פעילות 1-5

נורת מתח חשמל

ES-3308P
נורת מתח חשמל

נורות קישורית  /פעילות 1-8

ES-3316P

נורות קישורית  /פעילות 1-16

נורת מתח חשמל

מצב נורות לד:
מצב נורה
נורה
פעיל
מתח חשמל
כבוי
פעיל
קישורית /
כבוי
פעילות
מהבהב

תיאור
מתג דלוק
מתג כבוי
מבואה תואמת מחוברת
מבואה תואמת – אינה מחוברת
מבואה תואמת פעילה – שליחת/קבלת מידע

פאנל אחורי

ES-3305P
חיבור מתח חשמל 5V DC

מבואות כבל רשת 1-5 RJ-45

ES-3308P

חיבור מתח חשמל
5V DC

מבואות כבל רשת
1-8 RJ-45

ES-3308P

מבואות כבל רשת
1-16 RJ-45

חיבור מתח חשמל
5V DC

סביבת פעילות
יש למקם ולהתקין רכזת מיתוג זו בגבולות הטמפרטורה )32~104°F( 0~40°C
ולחות ( 10~90%ללא עיבוי).
-

אין להניח ולמקם חפצים על יחידה זו.
נא לא לחסום את פתחי האיוורור בצידי היחידה.
נא לא למקם יחידה זו ליד מקור חום כגון מפזר-חום ,רדיאטור או חשיפה ישירה
לשמש.
יש לוודא שיחידה זו לא תבוא במגע עם מים .ניתן לשקול שימוש ב'סופג לחות' בכדי
להפחית את הלחות באויר ובכך למנוע כניסת רטיבות ליחידה.

חיבור למוצרי רשת
מבואות ה RJ-45 -במתג ,תומכות  MDI/MDI-Xאוטומטית ומאפשרות חיבור המתג לעמדת
עבודה/מרכזת באמצעות כבל רשת סטנדרטי או מוצלב.
חבר קצה אחד של כבל הרשת לאחת ממבואות ה RJ-45 -בפאנל האחורי של היחידה
ואת הקצה השני נא לחבר למוצר רשת .חזור על פעולה זו לכל אחת ממבואות
ה RJ-45 -ביחידה בהתאם לצורך.
כבלי הרשת ( UTPכבלי זוגות שזורים בעלי  8גידים ללא סיכוך) חייבים להענות למפרטי
 EIA/TIA 568וסטנדרט קטגוריה  – 5להעברת מידע .אורכו המקסימלי של מקטע כבל
 UTPבין המתג למוצר הרשת הוא  100מטר.
כאשר כבל הרשת מחובר בשני קצוותיו ומוצר הרשת דלוק ,נורת  LNK/ACTירוקה,
תידלק בהתאם להיכן שחובר.

חיבור לחשמל
חבר את שנאי החשמל בשקע החשמל של היחידה ולשקע החשמל בקיר ,ונורת המתח
הירוקה בפאנל הקדמי אמורה לדלוק.

ES-3316P

ES-3305P/ES-3308P

פתרון בעיות
 .1נורת מתח חשמל לא דולקת.
בדוק אם כבל המתח מחובר כשורה לשנאי ולשקע החשמל הן ביחידה והן
בקיר/מחשב.
 .2נורת קישורית/פעילות ( )LNK/ACTאינה/אינן דולקת/ות כאשר מחוברים מוצרי
רשת.
 וודא שמוצר הרשת המחובר למתג  -דלוק. בדוק את כבל הרשת .וודא שהוא מחובר היטב בשני קצוותיו. בדוק את כבל הרשת .וודא שהוא מתאים ועומד בסטנדרטים והמפרטים של EIA/TIA 568וקטגוריה .5

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

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

