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D-Link 10/100BaseTX to 100BaseFX Converter 
 

 

Ръководство за бърза инсталация 
 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА 
 

Това ръководство за бърза инсталация, ви дава стъпка по стъпка 

инструкции за настройка на D-Link Media Converter. Модела който 

сте закупили, може да има разлики с показания на илюстрациите. 

Повече информация относно техническата спецификация, начина 

на свързване и компонентите на устройството, ще намерите на 

сайта. Виж раздел Техническа поддръжка. 

 
 

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО 
 

1. Този конвертор е plug and play устройство. 

2. Включете единия край на доставения с продукта AC към DC 

захранващ адаптер с захранващо напрежение 7.5Vdc/1.5Amp 

към DC жака на конвертора. Свържете другия край към 

стандартен АС контакт. 

 

ПЛЪЗГАЩИ КЛЮЧОВЕ 
 

За превключване между режими duplex и half duplex ключовете са 

плъзгащи. За повече информация, виж таблицата по-долу. 

 
 

ИНСТАЛИРАНЕ В ШКАФ/ШАСИ 
 

Конвертора може да бъде инсталиран в във всеки от 

разширителните слотове на специално изградените 

шкафове/шасита. 

 

 
Развийте винта и поставете 

вътре платката на конвертора 
 

 

 Първо инсталирайте конвертора на носещия елемент 

доставен със шасото: 
 

Стъпка 1: Развийте винтовете и извадете платката на 

конвертора. 

Стъпка 2: Поставете платката на конвертора в един от 

празните слотове. 

Стъпка 3: Закрепете конвертора върху основата с помощта 

на винт. 
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LED ИНДИКАТОРИ 

 
Индикатор Състояние Индикация 

 

Захранване 
(PWR) 

Свети постоянно Захранването е включено. 

Не свети Захранването е изключено. 

 
100Mbps 

(100) 

Свети постоянно Порт TX работи на скорост 
100Mbps. 

Не свети Порт TX работи на скорост 10Mbps. 

 
 

Порт TX (TX) 
Порт FX (FX) 

FDX/COL 

Свети постоянно 

(FDX) 

Работи в режим full duplex. FDX 

означава full duplex. 

Не свети Работи в режим half duplex. 

Мига 

(COL) 

Колизия на данни. 

 
Порт TX (TX) 
Порт FX (FX) 

LINK/ACT 

Свети постоянно 
(LINK) 

Установена мрежова връзка. 

Не свети Няма връзка. 

Мига 
(ACT) 

Предава или приема данни. ACT 
означава Activity. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
 

На сайта на D-Link ще намерите допълнителна информация, 

относно инсталацията на продукта или технически характеристики. 
 

Великобритания и Ирландия www.dlink.co.uk 

Германия    www.dlink.de 

Франция    www.dlink.fr 

Нидерландия    www.dlink.nl 

Белгия    www.dlink.be 

Допълнителна информация за продукта и декларация за 

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