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KVM Switch 
 

 
 

Pilt: KWM TK-200 
 

 
 

Pilt: KWM TK-400 
 
 
 
  
 
Sissejuhatus 
 
KWM Switchi abil võib töötada mitme PC serveriga, kasutades ühte 
monitori, hiirt ja klaviatuuri. Sel viisil on säästad riistvara ostmise 
kuludes, vabastad lauapinda ning vähendad voolutarbimist. Nendel 
põhjustel on KWM Switch oluline just mitme serveriga töökohtades. 
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Võimalused 
 

� 2/4 pordiga KWM Switch on kompaktne ja lihtsalt teisaldatav 
� Toetab Microsoft Intellimouse, Logitech Net Mouse jt protokolle 
� Toetab DOS, Win 3.x, Win 95/98/ME/2000, WinNT, UNIX ja Linux 
� operatsioonisüsteeme 
� Toetab hot-swap tehnoloogiat: PC-sid võid ühendada töötamise ajal 
� Toetab videoformaate kuni 1920x2440px, ribalaius 200MHz 
� Ei vaja tarkvara. Tööjaamade valimine käib nuppudega switchil või 

klaviatuuril 
� LED indikaator tööjaamade jälgimiseks (4 sek intervall) 
� Säilitab tööjaamade vahetamisel klaviatuuriparameetrid 
� Kiire ülevaade LED indikaatorite abiga 
� Pordivahetusest teavitav helisignaal 

 
 
Paigaldamine 
 
1. Enne paigaldamist veendu, et kõik arvutid ja lisaseadmed on 
välja lülitatud. 
 
2. Ühenda KWM Switchi konsooliporti üks klaviatuur, monitor ja hiir. 
 
3.    a. TK-200 mudeli puhul: 

Ühenda tööjaamad tavaliste pikenduskaablitega K1, M1, VGA 
 ning K2, M2 ja VGA portidesse. 

 
Pilt: KWM Switchi ühendamine arvutiga 

 
 b. TK-400 mudeli puhul: 
 Ühenda tööjaamad tavaliste pikenduskaablitega Computer1, 
 Computer2, Computer3 ja Computer4 portidesse. 
 
4. Lülita kõik tööjaamad sisse. Ära vajuta tööjaama vahetamise ega 
kiirklahvi režiimi nuppu tööjaamade käivitumise ajal.  
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Kasutamine 
 
1. Sisselülitamine .  
KWM Switch saab toidet tööjaamade 
klaviatuuripistikust. Üks punane LED indikaator tähendab vastavasse 
porti ühendatud tööjaama kasutamist. 
 
2. Tööjaama vahetamise nupp .  
Pordivahetusnupu vajutamine lülitab KWM 
Switchi järgmisele tööjaamale. 
 
3. Kiirklahvi režiim .  
Vajuta kaks korda kahe sekundi jooskul SCROLL 
LOCK  klahvile. Kostub kiirklahvi režiimile üleminekut kinnitav piiks. 
 
All on toodud kiirklahvi režiimi käsud: 
 
SCROLL LOCK -> SCROLL LOCK -> Nool üles - Eelmine tööjaam 
SCROLL LOCK -> SCROLL LOCK -> Nool üles - Järgmine tööjaam 
SCROLL LOCK -> SCROLL LOCK -> S - Automaatvaliku rezhiim 
 
Kiirklahvi režiimis valib nool üles järgmise ning nool alla eelmise 
tööjaama. S klahv lülitab KWM Switchi automaatvaliku režiimi. 
 
Märkus: Kui kaks sekundit peale kiirklahvi rezhiimi lülitamist ei ole 
sisestatud uut käsku, lõpetab KWM Switch kiirklahvi režiimi. 
 
 
Kirjeldus 
 

Mudeli 
number Konsooli paneel Tööjaama paneel 

TK-200 
Üks VGA monitor 
Üks PS/2 klaviatuur 
Üks PS/2 hiir 

Kaks HDB 15 pin isane-isane VGA kaablit 
Kaks isane-isane PS/2 kaablit klaviatuurile 
Kaks isane-isane PS/2 kaablit hiirele 

TK-400 
Üks VGA monitor 
Üks PS/2 klaviatuur 
Üks PS/2 hiir 

Neli  HDB 15 pin isane-isane VGA kaablit 
Neli isane-isane PS/2 kaablit klaviatuurile 
Neli isane-isane PS/2 kaablit hiirele 
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Probleemide lahendamine 
 
Märkus: Veendu, et kõik kaablid on ühendatud õigesse porti. Märgista 
kaablid segaduste vältimiseks. 
 
1. TK-200/TK-400 Switchid saavad toidet tööjaamade 
klaviatuuripistikust. Kantavad arvutid, näiteks laptopid, ei pruugi 
väljastada KWM Switchi tööks vajaliku tugevusega voolu. Sellisel juhul 
ühenda nõrga voolu kompenseerimiseks 5V-9V, 500mA~1A AC adapter KWM 
Switchi toitepistikusse. Toitepistiku keskmine pulk on positiivne. 
 
2. Ära vajuta tööjaamade käivitumise ajal ühtegi klahvi, vastasel juhul 
ei pruugi tööjaamad klaviatuuri üles leida. 
 
3. Kui arvuti käivitub aga klaviatuur ei tööta: 
 a. Veendu, et klaviatuur töötab otse arvuti taha ühendatuna 
 b. Proovi teist 101, 102 või 104-klahvilist klaviatuuri 
 
4. Kui arvuti ei leia käivitumisel hiirt: 
 a. Veendu, et hiir töötab otse arvuti taha ühendatuna 
 b. Veendu, et tegemist on PS/2 hiirega. Combo Mouse PS/2 
 režiimis sobib samuti. 
 c. Proovi teist hiirt 
 
5. Püüa tööjaamade vahetamise ajal mitte vajutada ühtegi klahvi ega 
liigutada hiirt. 
 
Pakendis on: 
 
TK-200 - Üks kahe prodiga KWM Switch, üks käsiraamat, kaks KWM kaablit 
 
TK-400 - Üks nelja pordiga KWM Switch, üks käsiraamat. 
 


