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НЕУПРАВЛЯЕМ КОМУТАТОР 
 

D-Link 8-Port Gigabit Ethernet Switch  
with 4 PoE Ports 
 

DGS-1008P 
 

Ръководство за бърза инсталация 
                     

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 
 
 

 

 

Диск 

с документация за продукта 

 

 

 

 

D-Link 8-Port Gigabit Ethernet PoE Switch  

DGS-1008P 

 

 

 

Захранващ адаптер 

48V DC 1.25A 

 

 

 

 

 

 

Ако някой от тези компоненти липсва, свържете се 

с продавача. 
 
 
 

 
 

Внимание: Използването на захранване с различно номинално 

напрежение, ще повреди продукта и ще доведе до отпадане на 

гаранцията му. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА 
 

Неуправляемият комутатор D-Link DGS-1008P може да захранва 

Power over Ethernet (PoE) устройства, като мрежови камери. 

Комутаторът DGS-1008P има 8 порта 10/100/1000Mbps, 4 от които 

са PoE (портове от 1 до 4). Този комутатор е идеално решение за 

малкия офис и дома. 

 

НАСТРОЙКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА 
 

 

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ 
 

Следвайте стъпките по-долу: 

1. Поставете продукта на хладно и сухо място. Направете 

справка с техническата спецификация, за допустими 

стойности на работната температура и влажност.  

2. Инсталирайте комутатора в среда без мощни електромагнитни 

източници, вибрации, прах и директна слънчева светлина. 

3. Оставете по 10cm свободно място от двете страни на 

устройството, за вентилация. 

4. Проверете визуално жака на захранването, и се уверете, че е 

напълно безопасен. 

 Не поставяйте никакви предмети върху комутатора. 

 

СВЪРЗВАНЕ НА DGS-1008P КЪМ ВАШАТА МРЕЖА 

 

 
 

A. Захранване 

Включете захранващия адаптер към електрическия контакт и 

към порта за захранването (DC жак) на устройството. 

Индикаторът за захранването ще светне, за да покаже, че 

устройството е получило захранване. 
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B. PoE портове (портове от 1 до 4) 

Всеки PoE порт доставя до 15.4W, а общата мощност на PoE 

портовете е 52W, което позволява на потребителите да 

включат IEEE 802.3af съвместими устройства към DGS-1008P. 
 
 

C. Gigabit портове (портове  от 1 до 8) 

Тези портове поддържат скорост на предаване 10Mbps, 

100Mpb или 1000Mbps, и могат да работят в режим half и full-

duplex. Тези портове поддържат и автоматично разпознаване 

на поляритета MDI/MDIX. Всеки порт може директно да бъде 

свързан към сървър, хъб, рутер или комутатор чрез обикновен 

Ethernet кабел. 

 

LED ИНДИКАТОРИ 
 

 
 

Тези LED индикатори ви позволяват да следите, диагностицирате 

всеки възможен проблем с комутатора, връзката или свързаното 

към комутатора оборудване. 

 

LED индикатор Цвят Статус Описание 

                            
Power 

Зелен Свети Включен 

Не свети Изключен 

       
 
 

Link/Act/Speed 

Зелен Свети Към порта е свързано 
1000Mbps Ethernet 

устройство. 

Мига Този порт получава или 
изпраща данни. 

LED индикатор Цвят Статус Описание 

  
 
 
Link/Act/Speed 

Оранжев Свети Към порта е свързано 
10/100Mbps Ethernet 
устройство. 

Мига Този порт получава или 
изпраща данни. 

Не свети Не свети Няма връзка. 

 

 
 
 
 

PoE 
(портове 1 - 4) 

Зелен 

 

Свети Към този порт успешно е 

свързано PoE устройство, 
което се захранва. 

Не свети Не е включено PoE 
устройство. 

Червен 
 

Свети Грешка на PoЕ порта, 
вероятно дължаща се на: 

1. Недостиг на PoE 

мощност. 
2. Свръхток – надхвърля 

стойността по 
спецификация на 
устройството.  

3. Късо съединение  

                                         
 
 

 
 
 

PoE Max. 
 
 
 
 
 

Червен 
 

Свети Мощността на PoE 
устройствата е над 45W. 
Допълнителни устройства не 

могат да бъдат захранени. 

Мига Ако свързаните устройства се 
изключат и оставащото 
захранване е над 7W, 
индикаторът ще мига две 
минути. 

Не свети 
 

Не свети Използваната мощност е под 
45W. 
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РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

 

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА 

 

1. Какво да направя, ако индикатора на захранването на 

светне? 

- Проверете, включен ли е захранващия адаптер към 

електрически контакт и към DGS-1008P. 

- Уверете се, че ключът за Вкл./Изкл. на устройството е 

позиция Вкл. 
 

2. Какво да направя, ако свързаното устройство не е 

разпознато? 

- Проверете първо дали индикатора за порта мига. Ако 

индикатора на порта не свети, опитайте да свържете 

устройството с друг LAN кабел. 

 

3. Какво да направя, ако PoE устройството не получава 

захранване от DGS-1008P? 

- Уверете се, че PoE устройството е включено към един от 

четирите PoE порта (1-4) и консумацията на устройството не 

надвишава 45W. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
 

Великобритания и Ирландия www.dlink.co.uk 

Германия    www.dlink.de 

Франция    www.dlink.fr 

Нидерландия    www.dlink.nl 

Белгия    www.dlink.be 

Люксембург    www.dlink.be 

Полша     www.dlink.pl 

Чехия     www.dlink.cz 

Австралия     www.dlink.com.au 
Индия     www.dlink.co.in 

Индонезия    www.dlink.co.id  
Малайзия    www.dlink.com.my 

Сингапур    www.dlink.co.th 

Тайланд    www.dlink.co.sg 

Корея     www.dlink.co.kr 

Нова Зеландия   www.dlink.co.nz 

     

Допълнителна информация за продукта и декларация за 

съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg 

 

http://www.dlink.co.uk/
http://www.dlink.de/
http://www.dlink.fr/
http://www.dlink.nl/
http://www.dlink.be/
http://www.dlink.be/
http://www.dlink.pl/
http://www.dlink.cz/
http://www.dlink.com.au/
http://www.dlink.co.in/
http://www.dlink.co.id/
http://www.dlink.com.my/
http://www.dlink.co.th/
http://www.dlink.co.sg/
http://www.dlink.co.kr/
http://www.dlink.co.nz/
http://www.polycomp.bg/

