Návod na použitie modemu HD200
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Zásady správneho použitia:
1.Pri manipulácii s káblami, odpojiť modem od el. siete
2.Nikdy neinštalovať prístroj vo vlhkých miestnostiach alebo v blízkosti
radiátorov / vykurovacích telies
3. Odpojiť modem počas veľkej búrky
4. Nikdy neotvárať kryt zariadenia
Popis zariadenia
Adaptér má 2 tlačidlá a 3 LEDky zobrazujúce rôzne stavy. Tabuľka popisuje
funkcie detailne. Ethernet port je umiestnený na spodnej strane zariadenia,
F-konektor pre CableLAN komunikácie v hornej časti prístroja.
Koaxiálny vstup

RESET
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VPI LED
ETH LED
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1

Popis tlačidla RESET
Slúži na vykonáva zmenu PTTP módu a resetu do továrenskych
nastavení prístroja. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo Reset na 2-10 sekúnd
urobí zmenu PTTP módu. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo Reset viac ako
10 sekúnd urobí sa reset do továrenského nastavenia.
Popis tlačidla RESCAN
Odpojí sa od mastra a znovu začne hladať najlepšie spojenie.
Popis lediek:
AP LED
Táto LED indikuje, či je prístroj pripojený k headendu alebo nie, rovnako či je
zapojený do el. siete.
Stav LED
Zelená: modem je pripojený k mastrovi
Červená - zelená preblikava: modem hľadá mastra
Oranžová: keď 3 krát zabliká, modem našiel mastra
VPI LED
Táto LED ukazuje úroveň priepustnosti a aktivitu na koaxiálnom vstupe
Stav LED
Vypnutá: bez pripojenia na koaxiálnom vstupe
Červená: rýchlosť menšia ako 6Mbps
Oranžová: rýchlosť medzi 6Mbps a 12Mbps
Zelená: rýchlosť väčšia ako 12Mbps
Blikanie LED: aktivita na koaxiálnom vstupe
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ETH LED
Stav LED
Vypnutá: bez pripojenia na ethernetovom vstupe
Zelená: pripojenie na ethernetovom vstupe
Blikanie led: aktivita na ethernetovom vstupe

Zapojenie Modemu HD200:
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Sprievodca riešením problémov
AP nesvieti :
Skontrolujte, či je napájací adaptér správne zapojený priamo do elektrickej
zásuvky.
VPI LED svieti na červeno (nízke alebo žiadne spojenie):
Skontrolujte, či je koaxiálny kábel správne pripojený k diplexu podľa obrázku
a či je konektor ku koaxiálnemu káblu pevne priskrutkovaný na F-konektor k
zariadeniu.
ETH nesvieti :
Skontrolujte, či je adaptér pripojený k dátovému káblu RJ-45 a či sú oba
prístroje zapnuté.
Technická špecifikácia :

Napájanie: 100 až 240 V AC, 50/60 Hz
Spotreba:4W
Rozmery: 120 mm L x 72 mm W x 79 mm H
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