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AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY
Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit.
je
registrovaná obchodní známka spole nosti TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,
LTD. Další zna ky a názvy produkt jsou obchodními známkami nebo
registrovanými obchodními známkami svých p íslušných vlastník . Žádnou
ást technického popisu není možné reprodukovat jakoukoli formou i
jakýmkoli zp sobem ani ji není možné použít v odvozené podob , jako je
p eklad, transformace i adaptace, bez svolení spole nosti TP-LINK
TECHNOLOGIES CO., LTD. Všechna práva vyhrazena.
http://www.tp-link.com

PROHLÁŠENÍ FCC
P epína byl otestován a zjistilo se, že spl uje všechny limity pro digitální
za ízení t ídy B, podle, ásti 15 p edpis FCC.Tato omezení jsou navržena tak,
aby poskytovala p im enou ochranu p ed škodlivým rušením v obytných
sídlech. Toto za ízení generuje, používá a m že vyza ovat energii na rádiové
frekvenci a pokud nebude nainstalované a používané v souladu s pokyny,
m že to zp sobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však možné
zaru it, že se u konkrétní instalace rušení nevyskytne. Pokud toto za ízení
zp sobí škodlivé rušené p íjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze
zjistit vypnutím a zapnutím za ízení, doporu ujeme uživateli pokusit se
odstranit toto rušení alespo jedním z následujících opat ení:
Zm nit orientaci i umíst ní p ijímací antény.
Zv tšit vzdálenost mezi za ízením a p ijíma em.
P ipojit za ízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém bylo za ízení
p vodn p ipojeno.
Obrátit se s prosbou o pomoc na prodejce nebo zkušeného technika.
Toto za ízení odpovídá ásti 15 p edpis FCC. Provoz podléhá t mto dv ma
podmínkám:
1

Toto za ízení nesmí p sobit škodlivé rušení.
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Toto za ízení musí být schopno p ijmout jakékoliv rušení, v etn rušení,
které m že zp sobit nežádoucí chování za provozu.

PROHLÁŠENÍ O SHOD EU (EVROPA)
V souladu se sm rnicí o elektromagnetické slu itelnosti 89/336/EHS a se
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sm rnicí o nízkém nap tí 73/23/EHS spl uje p epína požadavky
následujících norem:
EN55022
EN55024
EN60950
INDUSTRY CANADA (KANADA)
Toto digitální za ízení t ídy B (5portový/8portový p epína ) spl uje požadavky
kanadské normy ICES-003.
Cet appareil numé rique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ
Upozorn ní:
Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. Vyhn te se používání tohoto
výrobku v elektrických bou ích. Nepokládejte na p epína t žké p edm ty.
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Obsah balení(Balení by m lo obsahovat následující položky)
Jeden p epína TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D
Jeden napájecí adaptér
Uživatelská p íru ka

Kapitola 1: Instalace
1)

Pe liv zkontrolujte napájecí adaptér a zkontrolujte, zda je ádn p ipojen
ke zdroji napájení.

2)

Zapn te napájení. P ístroj se automaticky inicializuje a kontrolky LED by
m ly reagovat následujícím zp sobem:
a)

Všechny kontrolky LED Link/Act budou krátce blikat, což signalizuje
resetování systému.

b)

LED kontrolka napájení se rozsvítí.

Kapitola 2: Funkce a technické parametry
5/8/16 port 10/100 Mb/s, typ RJ45 s automatickou komunikací a s
podporou Auto-MDI/MDIX
Podpora ízení toku IEEE802.3x pro pln
protitlak v režimu polovi ního duplexu

duplexní režim provozu a

Podporuje funkci auto-learning a auto-aging pro MAC adresy
Plastová sk í , jako desktop nebo pro montáž na st n
Externí napájecí adaptér
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Obecné informace
Normy

Rychlost
p enosu dat

IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX
Ethernet: 10 Mb/s (polovi ní duplex), 20 Mb/s (plný
duplex);
Fast Ethernet: 100 Mb/s (polovi ní duplex), 200 Mb/s (plný
duplex);
10BASE-T: kabel UTP kategorie 3, 4, 5 (maximáln 100 m)
EIA/TIA-568 100Ù STP (maximáln 100 m)

Sí ové médium
(Kabel)

100BASE-Tx: kabel UTP kategorie 5, 5e (maximáln
100m) EIA/TIA-568 100Ù STP (maximáln
100 m)

Po et port

5/8/16 port 10/100 Mb/s s automatickou komunikací

Kontrolky LED

Napájení, Link/Act

Fyzické parametry a provozní prost edí
Provozní teplota

0 – 40

Skladovací teplota

-40 – 70

Provozní vlhkost

10 – 90 % bez kondenzace

Skladovací vlhkost

5 – 95 % bez kondenzace

Kapitola 3: Identifikace vn jších sou ástí (p íklad pro
TL-SF1008D)
1)

P ední panel a kontrolky LED
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Obrázek 3-1 P epína TL-SF1008D, nákres p edního panelu a kontrolek LED
LED kontrolka napájení: Tato kontrolka svítí, když je zapnuto napájení.
Kontrolky LED LINK/ACT: Jedna kontrolka LED svítí zelen , když je za ízení
p ipojeno k n kterému z port p epína e. Kontrolka problikává, když jsou
daným portem p ijímána nebo vysílána data.
2)

Zadní panel

Obrázek 3-2 P epína TL-SF1008D, nákres zadního panelu
Zadní panel p epína e TL-SF1008D obsahuje 8 port 10/100 Mb/s s konektory
RJ45. Každý port m že plnit funkci portu Uplink (p ipojení do vyšší úrovn
struktury sít ), zna ku „Uplink“ pod portem 8 lze tedy ignorovat.
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