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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 uyarıyı dikkatlice okuyunuz.
NETIO PowerBOX 8QS 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.

Minimum sistem gereksinimleri
JavaScript ve Çerez desteğinin etkin olduğu İnternet tarayıcısı (Firefox, Opera,
Mozilla, Chrome vb.) olan bir cihaz.

http://netio-products.com/


 Vidalı raf montaj braketleri Montaj seti
 (4x cıvata/rondela/kafes somun)

Paket içeriği:
 NETIO PowerPDU 8QS Cihazı
 Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKK)

Durum / kontrol göstergesi
1) 1x RJ45 LAN konnektörü
2) RJ45 LED'leri – cihaz durumu (sarı ve yeşil)
3) Çok fonksiyonlu “TGL/RESET” butonu
4) M2M haberleşme LED'i (kırmızı)
5) Yardımcı 12V DC güce sahip DI (Dijital Giriş) konektörü
6) Giriş güç kablosu için IEC-320 C20 konektörü
7) Anahtarlı prizler (IEC-320 C13)

RJ45 – yeşil LED                Ağ Bağlantısı (yanıyor) + Haberleşme (yanıp sönüyor)

RJ45 –  sarı LED

M2M ( kırmızı ) LED           M2M iletişimi devam ederken yanıp söner.

Çıkış Testi

Fabrika Ayarlarına
Geri Yükleme

Hızlıca 3 kez "TGL" butonuna basın:
- Çıkışlardan herhangi biri Açık ise (1) -> Kapalı (0)
- Tüm çıkışlar Kapalı (0) ise, Tüm çıkışlar -> Açık (1) olur

Cihaza enerji verirken RJ45 jakındaki sarı LED 3 kez
yanıp sönene kadar “RESET” düğmesini yaklaşık 10
saniye basılı tutun.
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Cihaz çalışmaya başladığında 1 kez yanıp söner.
Dahili sistem yeniden başlatıldığında 3 kez yanıp söner.
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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) 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) NETIO Discover, ağdaki tüm NETIO cihazlarını bulur ve görüntüler. Web 

arayüzünü açmak için IP adresine tıklayın.

3) Görüntülenen MAC adresi, cihaz üzerindeki etiket ile kontrol edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:               İlk kurulum için bir DHCP sunucusu gereklidir.    
Sabit IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve cihaz
ismi web üzerinden tanımlanabilir.

Yerel ağda NETIO cihazlarının nasıl bulunacağını gösteren
videoyu izleyin:
https://www.youtube.com/watch?v=Nv_rF0GTG3c

https://www.youtube.com/watch?v=Nv_rF0GTG3c
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NETIO Mobile 2 – Android uygulaması
Yerel ağı keşfetmek ve oradaki NETIO cihazlarını bulmak için Android için NETIO
Mobile 2 uygulamasını kullanabilirsiniz. Mobil cihazınızın NETIO cihazıyla aynı ağa
bağlı olduğundan emin olun.

 
1) NETIO Mobile 2 uygulamasını başlatın.
2) Sağ alt köşedeki “+” işaretine tıklayın.
3) “FIND DEVICES” üzerine tıklayın. Keşfedilen tüm NETIO cihazlarının listesi
görünecektir (görünen ad, MAC, IP Adresi).
4) Cihazı seçip “CONNECT” butonuna tıklayarak bu cihazı mobil uygulamaya ekleyip
kontrol edebilirsiniz.
 

         

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.netio.netio   

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.netio.netio
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.netio.netio
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WEB arayüzü
Varsayılan kullanıcı adı / şifre kombinasyonu admin / admin 'dir.
 
 
 

 

  

Çıkış durumunu değiştirmek için
buraya tıklayın
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Özellikler

Güç (Giriş) 100-240 V; 50/60 Hz; 16 A

Anahtarlanabilir Çıkışlar    Toplam 16 A / Her çıkış 10 A

Maksimum hat
kesebilme kapasitesi

Sigorta   Birleşik , resetlenemez

İç tüketim Mak. 2 W

Çıkış rölesi
Mikro bağlantı kesme (μ) (dirençli yük), SPST

1E5 anahtarlama döngüleri, maks. darbe gerilimi

1.5kV ,ısıya ve yangına dayanıklılık sınıfı 1

Dijital Giriş (DI) 1x Kuru kontak girişi (DI)
Yardımcı DC gücü 12V/0,05A maks (+12V, GND)

Arayüzler
1x Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s
Dikkat! LAN üzerinden bağlanan cihaz, aynı toprak

potansiyeline (PE) sahip bir ağa bağlanmalıdır.

Çevre

IP30, koruma sınıfı = sınıf 1
Çalışma sıcaklığı -20°C ila +75°C
Kirlilik derecesi ,2 için derecelendirilmiş cihaz.
2000 MASL'ye (deniz seviyesinden metre olarak
yükseklik) kadar olan irtifalarda kalıcı kullanım.
Ek soğutma gerektirmez.

C16A
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UYGUNLUK BEYANI
Üretici/İthalatçı : NETIO products a.s.

Adres:                             U Pily 3/103, 143 00 Praha 4, Çek Cumhuriyeti

Ürün :   NETIO PowerPDU 8QS

 
RTTED:
Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, R&TTE Direktifinin (1999/5/EC)
temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

 

LVD:
Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, 2006/95/EC Direktifinin temel
gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

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

EN 62368
 
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,  19 Nisan 2021 Jan Řehák, Yönetim Kurulu Başkanı
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Ağ Modu          LAN

NETIO Yapılandırması               DHCP istemcisi

Varsayılan Web şifresi     Kullanıcı Adı: “admin”, şifre: “admin”

Varsayılan
fabrika ayarları

Cihazı kapatın.
“RESET” düğmesine basılı tutun.
Cihazı açın ve RJ45 Sarı LED 3 kez yanıp sönene

kadar düğmeyi (yaklaşık 10 saniye) basılı tutun.

“RESET” düğmesini bırakın.

Yardımcı kurulum programı:

NETIO Discover,
programını kurarak
LAN ağında cihazınızı
bulun.

Veya Android telefonlar

için “NETIO Mobile 2”
mobil uygulamasını
kullanın.

4231

www.netio-products.com

10.5.2021
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http://www.netio-products.com/

