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1. Podłączanie urządzeń 
 peryferyjnych
Podłącz kable monitora VGA oraz 
kable klawiatury i myszy USB do 
przełącznika KVM przez IP i konsoli 
szeregowej Vertiv™ Avocent® 
MergePoint Unity™ for Dell.

2. Podłączanie do modułu 
MPUIQ
Podłącz własny kabel CAT 5 do 
przełącznika. Podłącz drugi koniec 
do modułu MPUIQ.

3. Podłączanie modułu MPUIQ 
do urządzenia docelowego
Podłącz kabel wideo i PS/2 lub USB 
modułu do serwera docelowego. 
Powtórz czynności 2 i 3 dla 
wszystkich serwerów docelowych, 
które chcesz podłączyć. 

4. Podłączanie do sieci
Podłącz sieć i użytkowników 
zdalnych przez podłączenie 
własnego kabla CAT 5 z sieci 
Ethernet do portu LAN1 
przełącznika. Podłącz drugi własny 
kabel CAT 5 z sieci Ethernet do 
portu LAN2 przełącznika w celu 
zapewnienia nadmiarowej ochrony 
połączenia sieciowego na 
wypadek awarii.

5. Podłączanie modemu
(Opcjonalnie) Podłącz przełącznik 
do modemu zewnętrznego 
(zgodnego ze standardem ITU V.92, 
V.90 lub V.24) przez podłączenie 
jednego końca dostarczonego kabla 
CAT 5 do portu MODEM 
przełącznika. Drugi koniec podłącz 
do dostarczonej przejściówki RJ-45 - 
DB-9 (wtyczki), którą następnie 
podłącz do modemu.

6. Podłączanie do listwy 
zasilającej
(Opcjonalnie) Podłącz obsługiwaną 
listwę zasilającą (Power Distribution 
Unit, PDU) do przełącznika przez 
podłączenie jednego końca 
własnego kabla CAT 5 do portu 
PDU1 przełącznika. Podłącz drugi 
koniec do listwy zasilającej. Podłącz 
kable zasilające z serwerów 
docelowych do listwy zasilającej. 
Podłącz listwę zasilającą do źródła 
zasilania. Powtórz tę procedurę dla 
portu PDU2, aby podłączyć drugą 
listwę zasilającą, jeśli jest to 
wymagane.

7. Podłączanie nośników 
wirtualnych lub kart CAC
(Opcjonalnie) Podłącz lokalny 
czytnik nośników wirtualnych 
(Virtual Media, VM) lub czytnik kart 
Common Access Card (CAC) do 
portów USB przełącznika.

8. Podłączanie zasilania 
Włącz wszystkie serwery docelowe, 
a następnie znajdź kable zasilania 
dostarczone z przełącznikiem. 
Podłącz jeden koniec do 
przełącznika, a drugi do źródła 
zasilania. Jeśli używany jest 
przełącznik z podwójnym zasilaczem, 
podłącz drugi kabel zasilania do 
drugiego gniazda zasilania z tyłu 

przełącznika. Podłącz drugi koniec 
kabla do źródła zasilania.
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