ServerRFLink600
ANVÄNDAR MANUAL
Läs denna MYCKET
NOGA!

Smartcard läsare för ditt abonnentkort.
Smartcard läsare för ditt (ev) andra abonnentkort (om du vill dela 2 olika system.
SMA kontakt för antenn.
PWR kontakt för strömadapter.
RJ11 för 1 st.trådbundet klientkort.
DIP switch för att stänga av & på klientkorten om man vill.
Röd LED 2 st.indikator för att visa kortläsarnas aktivitet.
Gröna LED 8 st.indikatorer för att informera om :
Om en användares tillgång till Servern,
ClientRFLink600 klientkorts kommunikation med Servern,
och om klientkortet är avstängt.
9) Gröna LED 3 st. informerar om :
Klientkortens signal nivå,
RJ-11 Plug Wiring for
Systemets status.
ClientWireLink card
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Installation av ServerRFLink600 och parning av
ClientRFLink600 och ClientRFLink100.
1. Skruva fast antennen på ServerRLink600.
2. Sätt i ditt abonnetkort i kortläsare nr:(1) med chipet vänt nedåt
3. Slå på switch 1. ON, alla andra ska vara OFF.
4. Skruva på antennerna på ClientRFLink600 klientkort.
5. Sått in det första klientkortet i kortläsare 2.
6. Sätt i strömadaptern i ServerRFLink600.
7. Vänta tills LED (8).1 har SLOCKNAT (det tar ett par sekunder).
8. Dra ut ström kontakten från RF600 serverns DC jack.
9.Dra ut klientkortet från kortläsare nummer (2).
10. Klientkortet är nu klart att sättas in i din mottagare eller CA modul.
För att (para) fler klientkort upprepa ovanstående steg igen.
Kom ihåg att slå på en switch till för nästa klientkort som ska paras
alltså klientkort nr 2 swith nr 2 påslagen alla andra AV när parnigen
görs klientkort nr 3 swith nr 3 på osv.
När parningen är klar slå på alla swithar som används till något
klentkort till ON.
Om du vill ansluta det trådbundna klientkortet para detta med alla switchar
OFF när parningen görs.
DETTA ÄR MYCKET VIKTIGT.
Antennerna måste ALLTID vara påskruvade på klientkort och server innan man
ansluter klientkorten eller sätter i ström adaptern då man annars riskerar att
bränna radio sändarens slutsteg.
Slå ALLTID AV din mottagare eller TV (CA modul) INNAN du sätter i klientkorten i
dessa.
Garantin GÄLLER INTE sönderbrända radiosändare på grund av slarv.

Satellitproffsen Syd AB
Mölndalsvägen 11 B
412 63 Göteborg

Telefon: 031-40 40 10
Fax:
031-40 38 38

http://www.satpro.se
info@satpro.se
Plusgiro: 23 26 42-9

Organisationsnummer:
556708-4248
Godkänd för F-skatt

