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Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKK)
NETIO ürünlerinden bir ürün satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzü ilk kez kullanmadan
önce, yanlış kurulum veya kullanımla ilgili sorunları önlemek için lütfen bu kısa kılavuzu okuyun.
Daha fazla bilgi için lütfen 'http://netio-products.com ' adresinde bulunan Kullanım Kılavuzuna
bakınız

Lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatlice okuyunuz.
NETIO PowerPDU 4C elektrikli bir cihazdır. Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir, 
garantinizi geçersiz kılabilir veya yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Güvenlik Bildirimleri
1) Üretici, cihazın yanlış kullanımından veya uygun olmayan bir ortamda
çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
2) Cihaz, dış mekan kullanımı için sınıflandırılmamıştır.
3) Cihazı güçlü titreşimlere maruz bırakmayın.
4) Yetkisiz değişiklikler cihaza zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
5) Cihazı sıvılardan ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
6) Cihazın düşmediğinden emin olun.
7) Cihaza sadece elektrik şebekesi ile kullanımı onaylanmış elektrikli cihazlar bağlanabilir.
8) Birden fazla cihazı seri bağlamayın.
9) Kablo fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
10) Cihaz sadece fişten çekildiğinde tamamen kapatılır.
11) Cihaz arızalanırsa, elektrik prizinden çıkarın ve satıcınızla iletişime geçin. 12) Cihazın
üzerini örtmeyin.
13) Mekanik olarak hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayınız.
14) Giriş ve çıkış kablolarının ilgili akıma göre derecelendirildiğinden emin olun.
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Minimum sistem gereksinimleri
JavaScript ve Çerez desteğinin etkinleştirildiği İnternet tarayıcısı (Microsoft 
Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome vb.) olan bir cihaz.

Paket içeriği
- NETIO Power PDU 4C cihazı
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Opsiyonel: giriş güç kablosu (kablo tipi paketin dışında belirtilmiştir)

Önden görünüş

1) Bir bilgisayar ağına bağlanmak için 2x RJ-45 konektörü (dahili anahtar).
2) Çıkışları manuel olarak açmak/kapatmak için düğmeler (2 saniye basılı tutun).
3) LED göstergeler (bireysel çıkışlar için).
4) RS-232 COM arayüzü (terminal bloğu).

arkadan görünüş
5) Güç girişi girişi IEC-320-C14).
6) Ana güç anahtarı.
7) Anahtarlı elektrik prizleri (IEC-320-C13).
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LED göstergeler, butonlar ve ses sinyalleri
LED göstergeleri [1] - [4]

[1, 2, 3, 4] cihaz açılırken kırmızı yanarCihaz açılışı

[1] - [4] çıkış kapalıyken sönükStandart mod
[1] - [4] çıkış açıkken yeşil yanar

Bakım Modu [4] kırmızı yanar

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme
işlemi devam ediyor [1] - [4] kırmızı yanıp söner

Yazılım güncellemesi işlemi devam ediyor

"Bulunabilme" işlevi [1] kırmızı yanıp söner

DHCP hatası [2] kırmızı yanar

Butonlar
Çıkışı açmak veya kapatmak için düğmeyi[1] ila [4] çıkışlarının kontrolü 2
saniye basılı tutun.

Cihazı açarken, cihaz iki kez bip sesi çıkarana
kadar [4]. butona basılı tutun (en fazla 10 sn.)Bakım moduna giriş

Cihazı açarken, [1] ve [2] butonlarına 3 kez
bip sesi gelene kadar (maksimum 5 saniye)
basılı tutun.

Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

.

Ses sinyalleri
Cihaz açılışı
Servis bakım modunda yeniden başlatın.
Varsayılan fabrika ayarlarına geri yükleme.

Varsayılan fabrika ayarlarına geri yükleme tamamlandı.

İlk kullanımdan önce

1) NETIO cihazınızı bir ağ kablosuyla (RJ45) bir LAN'a bağlayın.
2) NETIO cihazını güç kablosuyla bir ana elektrik prizine bağlayın.

[3] kırmızı renkte yanıp söner, [4] kırmızı renkte
yanar

Bir bip sesi
İki bip sesi
Üç bip sesi
İki bip sesi
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3) Cihazı arka veya yan taraftaki anahtar ile açın.
4) Cihaz başlayana ve DHCP sunucusundan IP adresi alana kadar yaklaşık 1
dakika bekleyin. 

NETIO Discover
1) Web sitemizde NETIO Discover (MS Windows) yardımcı programını bulun ve kurun. 

2) Diğer işletim sistemlerinde (Mac, Linux, ...),NETIO Çoklu platformu keşfedin JAVA
ile yazılmış versiyonu kullanılabilir. Güncel bir JAVA sürümü gereklidir.

3) Bir DHCP sunucusu kullanmıyorsanız, cihaza şu adresten erişilebilir:
http://192.168.1.78/ .

4) Size LAN üzerindeki cihazları gösterecektir. Ağınız bir DHCP sunucusu kullanıyorsa,
Netio Discover programındaki IP adresini tıklayın ve web arayüzünü açın.
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WEB arayüzü
Varsayılan kullanıcı adı/şifre kombinasyonu admin/admin.

Çıkış durumunu değiştirmek için buraya tıklayın
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Destek
Cihazınızla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen tedarikçinize danışın. Bunu yapmadan
önce lütfen ürününüzün en son üretici yazılımı sürümünü kullandığından emin olun. Ayrıca fabrika
varsayılan ayarlarını geri yüklemeyi deneyin.

Not:
Üretici, herhangi bir teknik veya baskı hatası için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve ürünü
veya bu kılavuzu önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür
değişiklikler üreticinin web sitesinde duyurulur.
http://netio-products.com .

Üretici, bu belgenin içeriğiyle ilgili olarak satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunlukla ilgili

tüm belirtilenlerin dışındaki uygulamalarda garantileri reddeder. Üretici, özellikle ürünün

yanlış kullanımından, kullanım kılavuzundaki talimat ve tavsiyelere uyulmamasından ve/

veya üretici tarafından garanti hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş üçüncü şahısların

profesyonel olmayan eylemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Temmuz 2020
© 2020 NETIO ürünleri olarak Tüm hakları saklıdır.

Özellikler
Güç 100-240 VAC; 50/60Hz; 10 A

Girişteki mak. devre kesicinin değeri: C10A

10 A toplam / çıkış başına 10 AAnahtarlanabilir çıkışlar

İç tüketim < 5W

Çıkış rölesi

Arayüzler 2x Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s

IP30, Isı ve yangına dayanıklılık sınıfı 1 Çalışma sıcaklığı -20
ila 65 °C Kirlilik seviyesi 2 için uygun 2000 m'ye kadar olan
irtifalarda sürekli kullanım içindir. Ek soğutma gerektirmez.

Çevre
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Mikro bağlantı kesme (μ) (dirençli yük), SPST 1E5.
anahtarlama döngüleri maks. darbe gerilimi 1.5 kV
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UYGUNLUK BEYANI
Üretici/İthalatçı:

Adres:

Ürün:

NETIO products a.s.

U Pili 3/103
143 00 Praha 4, Czech Republic
NETIO PowerPDU 4C

EMC:
Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, 2014/30/EU Direktifinin temel 
gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere 
uygundur:
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

EN 55032
EN 55024

LVD:
Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, 2014/35/EU Direktifinin temel 
gerekliliklerine ve diğer ilgili gerekliliklerine uygundur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere 
uygundur:
EN/IEC 60950-1
EN/IEC 62368-1:2014

RoHS:
Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda bahsedilen ürün, 2011/65/EU Direktifinin (elektrikli 
ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması) temel 
gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere 
uygundur:
EN 50581: 2012

Çek Cumhuriyeti, Prag, 29 Temmuz 2020 Jan Řehák, Yönetim Kurulu Başkanı
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Yardımcı kurulum programı:

NETIO Discover
programını kurarak
LAN ağında cihazınızı
bulun.

Web sitemizde bulabilirsiniz

- MS Windows için Discover
- Java versiyon için Discover

DHCP istemcisi
Statik.192.168.1.78

Ağ

NETIO
Yapılandırması
(varsayılan)

DHCP - Bulunamazsa
60 s içinde, Statik IP 192.168.1.78 (ayrı ağ) kullanılır

Varsayılan
Web parolası

Kullanıcı adı: "admin", parola: "admin”

Cihazı açarken [1] ve [2] butonlarına cihaz 3 kez bip sesi geleneFabrika 
varsayılanları kadar basılı tutun.

www.netio-products.com
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