Elektronický přepínač KVM Aten CS-62US

Obsah balení (A):
1x KVM přepínač CS-62US
1x rychlá instalační příručka



Požadavky na hardware:
VGA,SVGA nebo muůtisync monitor 
USB klávesnice
USB myš

na počítačích musí být přítomen 1x port USB typ A, VGA konektor


Vyobrazení částí přepínače (B)
1) LED diody ukazující stav zařízení
2) KVM připojovací kabely
3) porty pro připojení konzole
4) konektor pro připojení reproduktorů konzole
5) USB myš/klávesnice konektor
6) konektor pro reproduktory, který zapojíte do počítače
7) konektor pro video, který zapojíte do počítače

Instalační schéma (C)
Před započetím instalace zkontrolujte, že všechna zařízení jsou vypnutá a vypnutá z napájení. 
Zkontrolujte, že všechna zařízení jsou správně uzeměna, pokud to umožňují.

Postup zapojení:
1) Zapojte konektory klávesnice, myši a videa do příslušných portů na přepínači. Konektory klávesnice a 
    myši jsou označeny piktogramem. 
    (pokud používáte bezdrátový set klávesnice a myši, zapojte jediný konektor do portu klávesnice)

2) Zapojte konektor od reproduktorů do přepínače (pokud máte - volitelné).
3) Zapojte konektory kabelů přepínače do patřičných portů na počítačích
4) Zapněte připojené počítače, přepínač se přepne na první zapnutý.


Přepínání přepínače

Skip mod
1) dvakrát zmáčkněte klávesu Scroll Lock - přepne na další port KVM přepínače, v cyklu dokola

Vyvolání modu přepínání (HSM)
1) zmáčkněte a držte klávesu Num Lock
2) zmáčkněte a pustte klávesu [-]
3) uvolněte klávesu Num Lock

Další možné kombinace klávesových zkratek:
Num Lock + [-] [Port ID]                     přepíná na počítač dle Port ID (nabývá hodnoty 1 nebo 2)
Num Lock + [-] [A]                             vyvolá Auto Scan mod, cykluje mezi připojenými PC po 5s
Num Lock + [-] [Esc] nebo [mezerník] vypne Hotkey a Auto Scan mody

Horké klávesy
Po vyvolaní modu přepínání (HSM) můžete použít následující horké klávesy:
H     - přepíná mezi standartnímy a alternativnímy HSM vyvolávacími klávesami (alternativní jsou CTRL+F12)
T     - přepíná mezi standartnímy a alternativnímy Skip mode klávesami CTRL+CTRL
F10 - automaticky zjistí operační platformu klávesnice na PC
F2  - nastaví Mac typ klávesnice
F3  - nastaví Sun typ klávesnice
F6 [nn] Enter  - nastaví typ klávesnice (US 33, francouzská 08, japonská 15)
F4  - zobrazí současné nastavení klávesnice, jazyka a hotkey
F5 - vyrestuje USB porty
R Enter - nastaví standartní hodnoty horkých kláves

Problémy a jejich řešení
klávesnice nebo myš nereagují:
je třeba zresetovat klávesnici/myš - odpojte a znovu zapojte myš nebo klávesnici
vložena nesprávná posloupnost kláves - znovu napište sekvenci ve správném pořadí
přepínač je třeba zresetovat - vypněte počítače, vyčkejte 5s a poté vše znovu zapněte

Problémy s obrazem:
rozlišení nebo obnovovací frekvence jsou přiliš vysoké nebo špatně nastavené - vyberte nižší frekvenci/rozlišení


