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FCC hoiatus 
 
Käesolev seade on läbinud katsetused ning vastab klass A 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. 
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Käesolevast käsiraamatust 
 
Käsiraamat kirjeldab 3 paralleelpordiga Ethernet/Fast Ethernet Multiprotokoll Printserverit, 
sealhulgas tema võimalusi, paigaldust ning diagnostikat ja tekkivate probleemide lahendamist. 
 
Printserveri tarkvara konfigureerimisest vastavalt oma sisevõrgu vajadustele, loe lähemalt 
printserveriga kaasatulnud käsiraamatust "PS Admin”  (tarkvara kasutaja käsiraamat). 



 5

 

  1   
 SISSEJUHATUS 
 
Printserver on kompaktne seade, mille võid ühendada kohtvõrku kusiganes soovid printerit 
paigutada. Ta haldab tööjaamadest printimisele minevate failide järjestust ning edastab need 
võimekatele printeritele kiiremini kui seda võimaldab PC-st seadistatud printserver. 
 

Printserveri  võimalused 
 
Printservereril on kohtvõrgus printimisel kolm eelist 
 
* Printserver hoolitseb talle suunatud failide edastamise eest printeritele. Nii väheneb 
failiserveri koormus ning ta saab kasutada oma kogu võimsust failide transportimiseks või 
teiste võrguteenuste pakkumiseks. Võrdsete sõlmedega võrgus prindivad tööjaamad otse 
printserverisse, suurendamata mõne teise tööjaama koormust. 
 
* Printserveri paralleelpordid on IEEE 1284-ühilduvad kiired kahesuunalised pordid, mis 
edastavad andmeid printerisse oluliselt kiiremini kui PC paralleelport seda võimaldab. 
Printserveriga ühendatud kiired laserprinterid saavad töötada täisvõimsusel. 
 
* Kuna printserver on kergelt teisaldatav, tunduvalt odavam PC-st seadistatud printserverist 
ning ühendub failiserveritega üle kohtvõrgu, võib printerid paigutada kasutajatele kõige 
sobivamasse asukohta. 
 
Printserver pakub erakordset paindlikkust ning ühildub kõigi levinumate 
operatsioonisüsteemide ning võrguprotokollidega: 
 
* IPX/SPX 
 Novell NetWare 3.x, 4.x, 5.x (kasutades kas Bindery 
 emulatsiooni või NDS-i) 
 
* TCP/IP 
 UNIX lpr/lpd (HP-UX, SunOS, Solaris, SCO, UnixWare, IBM AIX, Linux) 
 Windows NT, Windows 2000/98/95 
 
* NetBEUI 
 Windows NT, Windows 2000/98/95, Windows for Workgroups, 
 Microsoft LAN Manager, IBM LAN Server 
 
* AppleTalk 
 Mac OS 8, 9 
 
Printserveriga on kaasas windowsipõhine seadistamise ja haldamise tarkvara - PS Admin - 
mille abil on seadme paigaldamine ja tema töö jälgimine lihtne ülesanne. Kohtvõrkude jaoks, 
kus puuduvad Windowsiga ühilduvad arvutid, toetab printserver ka telnetipõhist 
konfigureerimist.  
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Välisvaade 
 

PRINTSERVERI NÄHTAVAD OSAD 
 
 

LPT pistikud 
 
Printserveri kolm printeriporti paiknevad tema tagapaneelil. Kolm identset paralleelporti on 
tähistatud LPT1, LPT2 ja LPT3. Iga port on PS Admin tarkvara või telneti abil eraldi 
seadistatav (loe lähemalt PS Admin tarkvara käsiraamatust) 
 

 
Pilt 1: Printserveri tagapaneel 

 

Võrgukaabli pistik 
 
Printserveri tagapaneelil on RJ-45 pistik 10Base-T Ethernet või 100Base-TX Fast Ethernet 
(kasutades CAT5 keerdpaari kaablit) võrku ühendamiseks. Port toetab NWay protokolli, mille 
abil printserver seadistab end automaatselt kohtvõrgu kiirusele. 
 

DC toitepistik 
 
DC toitepistik paikneb printserveri tagapaneelil ning kannab tähistust DC 5V. 
 

LED indikaatorid 
 
Printserveri esipaneelil on viis LED indikaatorit: 
 

 
 

Pilt 2: Esipaneeli LED indikaatorid 
 

* Power/Tx 
- Pidev või vilkuv roheline tuli tähendab, et printserver on sisse lülitatud. 
- Indikaatori hetkeline kustumine tähendab, et printserver edastab andmeid 

kohtvõrku. 
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* Link/Rx 
- Pidev või vilkuv roheline tuli tähendab, et printserveril on kvaliteetne ühendus 

kohtvõrguga 
- Indikaatori hetkeline kustumine tähendab, et printserver võtab vastu andmeid 

kohtvõrgust. 
 

* LPT1, LPT2, LPT3 
- Need indikaatorid näitavad, et printserver edastaba andmeid läbi vastava pordi. 

Samuti kasutatakse neid indikaatoreid automaatse käivitustesti ajal 
riistvaravigadest teavitamiseks.  



 8

 

  2   
 

LAHTIPAKKIMINE JA PAIGALDAMINE 
 
See jaotus kirjeldab printserveri paigaldamist ja kohtvõrku ühendamist ning printserveri 
automaatset käivitustesti. 
 

Printserveri lahtipakkimine ja ülevaatus 
 
Võta kõik osad ettevaatlikult karbist välja. Lisaks riistvara 
käsiraamatule, kontrolli järgmiste asjade olemasolu: 
 

• Üks kolme paralleelpordiga printserver 
• Üks kohaliku voolutuvõrguga ühilduv AC vooluadapter 
• Üks printserveri tarkvara CD 
• Üks paigaldusjuhis 

 
Kui mõni nendest asjadest on puudu, vigane või mittesobiv, võta 
ühendust volitatud esindajaga. 
 

Printserveri paigaldamine 
 
Hoiatus:  
Printserveri käivitamisel ilma võrku ühendamata võib esineda konfigureerimis-
probleeme. Komplikatsioonide vältimiseks paigalduse ajal järgi siin toodud 
juhiseid. 
 
 
 

1. Kontrolli, et kõik printserveriga ühendatavad printerid töötavad korralikult. 
 

2. Peale iga printeri kontrollimist lülita ta välja. 
 

3. Kontrolli, et sinu kohtvõrk töötab korralikult. 
 

4. Ühenda printserver RJ-45 (10Base-T/100Base-Tx) pistiku kaudu kohtvõrku. 
 

5. Ühenda iga väljalülitatud printer printserveri paralleelpordi külge. 
 

6. Lülita kõik ühendatud printerid sisse. 
 

7. Ühenda AC vooluadapteri DC väljund printserveri DC 5V toitepistikusse. 
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8. Ühenda vooluadapter vooluvõrku. Printserveril puudub eraldi toitelüliti ja toitejuhtme 
ühendamisel käivitub ta automaatselt. Power/Tx LED printserveri esipaneelil süttib 
ning algab automaatne käivitustest. 

 

Automaatne käivitustest 
 
Printserveri sisselüliatmisel teostab ta automaatse käivitustesti, mis kontrollib kõiki 
tähtsamaid osasid. Käivitustesti tulemust kajastavad LPT1, LPT2 ja LPT3 LED indikaatorid. 
Enne päristesti katsetatakse nende kolme LED indikaatori pidevat ja vilkuvat töörezhiimi. 
 
Kohe peale käivitamist peaksid kõik viis LED indikaatorit näitama mitme sekundi jooksul 
pidevat rohelist tuld. Seejärel peaksid LPT1, LPT2 ja LPT3 indikaatorid üheskoos vilkuma 
kolm korda. Indikaatorite teistsuguse käitumise korral võib olla tegemist vigaste 
indikaatoritega. Sellisel juhul pöörduge volitatud esindaja poole. 
 
Printserveri osade test järgneb koheslt LED testile. Seadme normaalset funktsioneerimist 
näitab kolme indikaatori järjestikkune vilkumine kolm korda järjest, mille järel nad kõik 
kustuvad. 
 
Kui käivituskontroll avastab vea mõnes seadme osas, siis annavad indikaatorid sellest märku 
vastavalt järgnevale tabelile. Vea avastamisel pöörduge volitatud esindaja poole.. 
 

LED 
LPT1 LPT2 LPT3 

Vigane osa 

väljas väljas sees LPT3 
väljas väljas vilgub LPT3 kontroller 
väljas sees väljas LPT2 
väljas sees sees LAN kontroller 
väljas sees vilgub LAN mälu 
väljas vilgub väljas LPT2 kontroller 
väljas vilgub sees EEPROM 
väljas vilgub vilgub Flash protected 
sees väljas väljas LPT1 
sees väljas sees Timer INT 
sees väljas vilgub LAN IO Base 
sees sees väljas RAM 

vilgub väljas väljas LPT1 kontroller 
vilgub vilgub väljas Flash erase/program 
vilgub vilgub vilgub Püsivara (vajab taaslaadimist) 
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Printserveri katsetamine 
 
PS Admin tarkvara sisaldab Print Test funktsiooni printerikaablite ja ühendust 
kontrollimiseks. Seda funktsiooni saad kasutada peale PS Admin tarkvara paigaldamist ning 
printserveri ja tema paralleelportide seadistamist. Vaata lähemalt PS Admin tarkvara  
käsiraamatu jaotusest "Printserveri katsetamine"..  



 11

 

   A   

TOOTE KIRJELDUS 
 

Printeriühendused 
 
Standardid: IEEE 1284 kahesuunaline paralleelliides 
Pordid:  Kahesuunaline 25-piniga paralleelport x 3 
Paralleelpordi kahesuunaline suhtlusprotokoll: Hewlett-Packard PJL 
(Printer Job Language) toetus 
 

Võrguühendused 
 
Võrgustandardid:  IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-Tx 
Fast Ethernet 
Andmeedastuskiirus: 10/100Mbps 
Ühenduspistik: RJ-45 pistik 10Base-T või 100Base-Tx võrguühenduseks 
keerdpaari kaabli kaudu. Toetab NWay automaatset kiirusevalikut. 
 

Võrguprotokollid 
 
Ethernet kaadritüübid : 802.2, 802.3, Ethernet II, SNAP (automaatne) 
Transpordiprotokollid:  IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk 
TCP/IP protokollid : BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, lpd, RARP, DHCP 
 

Haldus ja diagnostika 
 
Standard: SNMP 
MIB:  MIB-II (RFC 1213) 
LED indikaatorid:  Power/Tx, Link/Rx, LPT1, LPT2, LPT3 
 

Töökeskkond 
 
Toide: Väline vooluadapter, 5V DC 
Mõõtmed: 223,3mm x 131,7mm x 35mm 
Kaal:  Umbes 430 g 
Töötemperatuur: 0 C - 50 C 
Säilitustemperatuur: -25 C - 55 C 
Õhuniiskus: 5% - 95% mittekondenseeruv 
Kiirgus:  FCC klass A, CISPR 22 klass A, VCCI klass 1 
Ohutusnõuded: UL (UL 1950), CSA (CSA950), TUV/GS (EN60950)  
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  B   
PORDISKEEM 
 
Siin lisas on printserveri paralleelpordi skeem. 
 

Paralleelport 
 
Järgnevas tabelis on toodud printserveri 25-pinise paralleelpordi, mis vastab enamustes PC-
des kasutatavale, ning 36-pinise printerites kasutatava Centronics pistiku skeemid. 
 
Signaalid, mis algavad n-ga, on active-low signaalid. 
 

25-pin Centronics Signaal Allikas 
1 1 nStrobe Host   
2 2 Data 1 Bi-directional 
3 3 Data 2 Bi-directional 
4 4 Data 3  Bi-directional 
5 5 Data 4 Bi-directional 
6 6 Data 5 Bi-directional 
7 7 Data 6 Bi-directional 
8 8 Data 7 Bi-directional 
9 9 Data 8 Bi-directional 
10 10 nAck  Printer 
11 11 Busy Printer 
12 12 PError  Printer 
13 13 Select Printer 
14 14 nAutoFd Host 
15 32 nFault Printer 
16 31 nInit Host 
17 36 nSelectIn Host   
18-25 16, 17, 19-30 Ground  

 


