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SW002 Sweex 8 Port Switch 10/100 Mbps
SW002UK Sweex 8 Port Switch 10/100 Mbps

Inleiding 

Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex Fast Ethernet Switch. Met deze switch kun je snel en eenvoudig meerdere computers
met elkaar koppelen om zo een netwerk op te zetten. De switches voldoen aan alle internationale normen voor communicatie zoals IEEE 802.3,
IEEE 802.3U en CE.

Alle poorten zijn geschikt voor UTP-aansluitingen van 10 of 100 Mbps en ondersteunen zowel de full- als half-duplex mode. De switch beschikt over
ingebouwde intelligentie om zelf de optimale verbindingssnelheid te bepalen.

Voor een juiste werking van dit product raden wij aan deze handleiding eerst aandachtig door te lezen. Mochten er ondanks deze handleiding toch
problemen ontstaan bij de installatie of werking van het product, kijk dan voor meer informatie op onze website: www.sweex.com onder het kopje
service & support. 

Inhoud van de verpakking

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

• Switch 10/100 Mbps
• Netvoedingadapter
• CD-ROM met handleiding

Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier.

Specificaties 

• Aantal poorten SW002/SW002UK: 8 x UTP/RJ45-poort
• Ondersteunt: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3U en 100BASE-TX/FX Fast Ethernet
• Full/half duplex
• Besturingssysteem onafhankelijk

Aanvullende specificaties

• 1 x LED per poort voor statusindicatie
• 2 x LED, Power en Link/Act
• Ondersteunt: 8K MAC-adres met 256 Kb buffer
• Uplink-mogelijkheid per poort, maximaal 4 x extra switch
• Netwerkprotocol: CSMA/CD 
• Werktemperatuur: 0 - 50 °C (Opslagtemperatuur 0 - 80 °C)
• Vochtigheid: 5 - 90%
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• Externe voeding: AC 9V, maximaal 5 Watt
• Certificering: FCC klasse A, CE klasse A, VCCI klasse A, BSMI klasse A, C-Tick klasse A 

Hardware-installatie

Bij de 8 poorts-modellen bevindt de aansluiting voor de netvoedingadapter zich aan de linkerzijkant. Sluit de netvoedingadapter aan en sluit
vervolgens de PC's of andere apparatuur, die je wilt opnemen in het netwerk, aan op een vrije poort aan de achterzijde. 

De voor- of bovenkant van de switch bevat een aantal LED's die de status van de switch weergeven. Deze LED's hebben de volgende functies:

LED Kleur Status Verklaring

POWER Groen Brandt Deze LED brandt als de voeding is aangesloten

- Uit Als deze LED niet brandt, is de Switch niet voorzien van stroom

LINK/ACT Groen Brandt De poort is verbonden met een computer

Groen Knippert De poort is bezig met het ontvangen of verzenden van data

Eigenschappen

Alle modellen van de Sweex Fast Ethernet Switches beschikken over zogenaamde MDI-X poorten. Dit betekent dat je met gewone UTP of STP-
kabels een verbinding kunt maken met allerlei apparatuur zoals computers, printservers, hubs en andere switches.

Basisopzet netwerk

Sweex heeft op haar website een uitgebreide omschrijving geplaatst met daarin de basisopzet van een netwerk. In deze opzet worden meerdere
situaties beschreven. Kijk op www.sweex.com onder het aangekochte product en kies vervolgens voor het kopje “handleiding”. Klik vervolgens op
de link die eindigt op man_all_network.  

Garantie

Voor alle artikelen die gevoerd worden onder de naam Sweex geldt een garantietermijn van drie jaar. Alleen voor de Sweex Digitale fotocamera's
geldt een garantietermijn van twee jaar. Op meegeleverde software, oplaadbare batterijen en accu's geven wij geen support of garantie.

Afhandeling van garantie vindt alleen plaats via de dealer waar het betreffende artikel is aangekocht.
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