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FCC Klass B sertifikaat 
 
Käesolev seade on läbinud katsetused ning vastab klass B digitalseadmetele esitatud 
nõuetele vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud tagavad mõõduka kaitse 
ebasoovitavate häirete eest seadme kasutamisel tööruumides. Käesolev seade tekitab, 
kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat. Kui teda ei paigaldata ja kasutata 
vastavalt käesolevale juhendile, võib seade põhjustada ebasoovitavaid häireid 
raadiosides. Seadme kasutamine eluruumides tekitab suure tõenäosusega ebasoovitavaid 
häireid, millisel juhul on kasutaja kohustatud kõrvaldama need omal kulul. 

 

 

CE Mark hoiatus 
 

See seade vastab klassile B. Seadmete kasutamine eluruumides võib tuua kaasa 
raadioside häireid, millisel juhul võib kasutaja olla kohustatud astuma vajalikke samme 
nende kõrvaldamiseks. 

 

 

VCCI Klass B ühilduvus (Jaapan) 
 



 

 3

SISSEJUHATUS 
 
Täname teid 32-bit PCI 10/100Mbps NWay ACPI Fast Ethernet võrgukaardi valimise 
eest. See võrgukaart toetab automaatset konfigureerimist sisselülitamise hetkest ja valib 
Auto-negotiation protseduuri abil endale kohaliku võrgu jaoks sobivaima ühenduskiiruse 
ja -viisi. Lisaks ühildub võrgukaart ka ACPI ja PC99 standarditega ning toetab Remote 
Wake-Upi, kasutades kas MagicPacket™, LinkChg või Microsoft®wake-up frame 
tehnoloogiaid. 
 
Fast Ethernet 
 
Fast Ethernet on IEEE standardis 802.3u kirjeldatud tehnoloogia, mis laiendab tavalise 
10Mbps Etherneti võimalusi, et saavutada 100Mbps kiirus nii saatmisel kui vastuvõtul, 
kasutades endiselt CSMA/CD Ethernet protokolli. Seega tõstab Fast Ethernet kohtvõrgu 
kiirust kümme korda, on aga täielikult ühilduv senise 10Mbps infrastruktuuriga. 
 
Auto-negotiation 
 
Auto-negotiation on IEEE 802.3 protseduur seadme (antud juhul võrgukaardi) ning teiste 
võrgusõlmede vahelise kiireima andmevahetusrežiimi leidmiseks. Leitava 
andmevahetusrežiimi määravad ühenduse kiirus (10 Mbps või 100Mbps) ja sideviis (half 
duplex või full duplex). Auto-negotiation protseduur kiireima andmevahetusrežiimi 
leidmiseks kestab vaid mõne millisekundi. 
 
Remote LAN Wakeup 
 
Remote LAN Wakeup on PC-de keskse halduse puhul üks võtmelahendusi. See 
tehnoloogia võimaldab võrgus asuvaid PC-sid igal ajal keskselt käivitada ja 
administreerida. Et kasutada Remote LAN Wakeup võimalusi, on vaja kolme 
komponenti: 

• Haldusprogrammi, mis oskab väljastada "Äratuspakette". 
• Wake-ON-LAN-i toetava emaplaadiga PC-sid, mis võimaldavad PC 

väljalülitamise korral võrgukaardile autonoomse toite. 
• Wake-ON-LAN toetusega võrgukaarti, mis tunneb ära "Äratuspaketid" ning 

suudab käivitada PC. 
 

Wake-ON-LAN toetusega PC ei ole kunagi täielikult välja lülitatud vaid eraldab 
emaplaadile väikese võimsusega lisavoolu. Kolmekiulisest Wake-ON-LAN kaablist 
kannab üks kiud võrgukaardi tööks vajalikku voolu, teine kiud edastab võrgukaardilt 
tulevat äratussignaali ning kolmas on 0-faas (PCI 2.2 siini puhul ei ole Wake-ON-LAN 
kaablit vaja). Isegi kui PC on välja lülitatud, on võrgukaart aktiivne ja jälgib 
võrguliiklust. Kui kaart tuvastab "Äratuspaketi", edastab ta signaali emaplaadile ning PC 
käivitub. Kui PC on käivitunud, on võimalik sooritada haldustöid. 
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TOOTE KIRJELDUS 
 

• Loodud töökindlust ja paindlikkust silmas pidades, toetab 32-bit PCI 10/100Mbps 
Fast Ethernet võrgukaart järgmisi võimalusi: 

 
• Ühildub IEEE 802.3, 10BASE-T standardiga 
• Ühildub IEE 802.3u 100BASE-TX standardiga 
• Ühildub IEE 802.3u ANSI/802.3 NWay Auto-Negotiation standardiga 
• Ühildub PCI 2.1 ja 2.2 standarditega 
• Ühildub PC99 standardiga 
• Toetab Wake-ON-LAN tehnoloogiat kaugäratuseks (AMD Magic Packet™, 

LinkCHG ja Microsoft® wake-up frame) 
• Toetab nelja Wake-ON-LAN signaali (active high, active low, positive pulse ja 

negative pulse) 
• Toetab ACPI PCI energiasäästurstandardit 
• Half/Full duplex režiimid 
• Toetab Full duplex andmevoo reguleerimist (IEEE 802.3x) 
• Sisseehitatud FIFO puhvrid vähendavad sagedastest operatiivmälu poole 

pöördumistest tingitud viivitusi. 
• Draiverid kõigi juhtivate operatsioonisüsteemiad jaoks 
• Kaks LED indikaatorit: Link, Signaal 

o Lingi indikaator - Pidev roheline LED näitab head linki 32-bit PCI 10/100 
Mbps kaardi ja järgmise võrgusõlme vahel 

o Signaali indikaator - Vilkuv roheline LED näitab, et võrgukaart kas saadab 
või võtab andmeid vastu. 
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PAIGALDAMINE 
 
10/100Mbps PCI Fast Ethernet võrgukaardi paigaldamine koosneb esmalt riistvara 
paigaldamisest, seejärel BIOSi ja tarkvara seadistamisest. 

 

1. Riistvara paigaldamine 
 

1. Lülita arvuti välja, võta toitejuhe vooluvõrgust välja ning eemalda arvuti kate. 
 

2. Vali vaba PCI pesa ning eemalda metallist kaitseriba 
 

3. Paigalda ettvaatlikult kaart ning vajuta kuni kõik ühenduskanalid on sügaval 
pesas. Seejärel kruvi kaardi kinnitusklamber kindlalt PC korpuse külge. 
 

4. Ühenda Wake-On-LAN kaabel (ainult PCI 2.1 pessa paigaldamisel). Kui sa vajad 
Wake-On-LAN funktsiione, ühenda üks kolmekiulise Wake-On-LAN kaabli ots 
võrgukaardi ülaserva ning teine ots "WOL" pesasse PC emaplaadil. "WOL" pesa 
leidmiseks loe emaplaadiga kaasa tulnud kasutusjuhendit. 
 

5. Pane tagasi arvuti kate ning ühenda võrgukaabel vastpaigaldatud võrgukaardiga. 
Ühenda toitejuhe tagasi vooluvõrkku. 

 

2. BIOS-i seadistamine 
Vea tõttu, mis avaldub osades Plug-n-Play BIOS-des, võib juhtuda, et äsja paigaldatud 
seadmele eraldatakse juba teise seadme kasutuses olev IRQ number. Sellisel juhul 
põhjustab IRQ numbrite konflikt häireid mõlema seadme töös ning vea kõrvaldamiseks 
tuleb käivitada CMOS rakendus ning eraldada uuele seadmele käsitsi vaba IRQ number. 

 

3. Draiveri paigaldamine 
Enne 10/100Mbps PCI võrgukaardi ühendamist kohtvõrguga on vaja paigaldada draiver. 
Iga operatsioonisüsteemi draiver asub eraldi alamkataloogis. HELP8139.EXE fail 
juurkataloogis sisaldab olemasolevate draiverite loetelu ning täpsemaid 
paigaldusjuhiseid. 

 

4. BOOT ROM-i paigaldamine (valikuline) 
Valikuline Boot ROM võimaldab sul ühendada kohtvõrkku kettaseadmeta tööjaama. 
Boot ROM-i paigaldamiseks soorita järgmised sammud: 
 

1. Sisesta Boot ROM vastavasse pessa võrgukaardil 
 

2. Järgi operatsioonisüsteemi kasutusjuhendis toodud näpunäiteid 
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 
 
Probleemide tekkimisel võrgukaardiga kontrollige esmalt, kas sobiv draiver on laetud, 
kas võrguühenduseks kasutatav kaabel vastab nõetele ja kas järgmine võrgusõlm töötab 
korrektselt. 
 

1. Kontrolli, kas võrgukaart on kindlalt pesas. 
 

2. Kontrolli ühenduskaablite pikkust ja markeeringu vastavust nõuetele. 
 

3. Kontrolli, ega võrgukaardi PCI pesa ei ole BIOS-st deaktiviseeritud. CMOS 
rakendus PCI siiniga arvutites pakub võimalust PCI pesade aktiviseerimiseks ja 
deaktiviseerimiseks. 
 

4. Vaheta probleemne võrgukaart kindlalt töötava kaardi vastu, buudi arvuti DOS 
režiimis, kasutades DOS ketast või Windows Startup ketast, ning käivita 
RSET139.EXE diagnostikaprogramm ketta \DIAG\ kataloogis. 

 
Märkus: RSET139.EXE on kirjutatud töötamiseks DOS režiimis ning ei 
pruugi töötada Windowsi DOS aknas. 
 

5. Paigalda probleemne võrgukaart teise PCI siiniga arvutisse ning käivita taas 
diagnostikatarkvara. Kui esineb probleeme, on põhjus ilmselt IRQ konfliktis, mis 
tuleb lahendada käsitsi, kasutades peale kõigi laienduskaartide paigaldamist 
CMOS rakendust. 
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SPETSIFIKATSIOON 
 
Standardid: 
IEEE 802.3 10BASE-T 
IEEE 802.3u 100BASE-TX 
ANSI/IEEE 802.3 NWay 
Auto-negotiation 
IEEE 802.3x Full Duplex andmevoo reguleerimine 
PCI Local Bus Rev. 2.1, 2.2 
 
Liides: 
32-bit PCI 2.1, 2.2 Bus Master 
 
Wake-ON-LAN: 
Magic Packet™ 
LinkChg 
Microsoft® wake-up frame 
 
LED indikaatorid: 
Link, signaal 
 
Võrguliides: 
RJ-45 
 
EMI ühilduvus: 
FCC klass B 
CE sertifikaat, klass B 
VCCI klass B 
 
Temperatuur: 
Säilitamine: -10C ~ 70C 
Töö: 0C ~ 50C 
 
Õhuniiskus: 
10% ~ 90%, mittekondenseeruv 
 
Voolutarve: 
0,8W (maksimaalne) 
 
PCB kihte: 
2 kihti 
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