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S100
Przedni i tylny panel urządzenia

1.

Wskaźnik statusu LED
Świeci na czerwono: urządzenie włącza się
Uruchomienie zajmie około 70 sekund
Świeci na niebiesko: Zasilanie jest włączone

5.

Porty LAN
Porty 1–4 obsługują FULL DUPLEX 100 Mb/s.
Porty 5–8 obsługują automatyczną wymianę 100 Mb/s i 1000 Mb/s.

2.

Złącze adaptera 12V

6.

3.

Link/Act wskaźniki LED
Świeci na zielono: Połączenie nawiązane.

Porty SFP
Switch będzie przesyłał dane z prędkością 1000 Mb/s przy użyciu tych
dwóch portów.
Porty te obsługują automatyczną wymianę 100 Mb/s i 1000 Mb/s.

4.

Wskaźnik LED włączony / wyłączony
Naciśnij ten przełącznik, aby wyłączyć diodę LED link / act.
Pozostawienie włączonej diody LED link / act może wpłynąć na jakość
dźwięku. Zalecamy wyłączenie diody LED link / act dla typowego
odtwarzania muzyki.

Uwaga:

Port LAN 8 i SFP port 8 to sparowane porty. Gdy oba porty są
podłączone do urządzeń w tym samym czasie, port LAN 8
będzie automatycznie wyłączony.

Włączenie urządzenia

Dostępne urządzenia i porty

Zalecane połączenia:
Network Audio Player (Renderer, Streamer) Porty 1–4
Serwer muzyczny, router bezprzewodowy lub inne urządzenia sieciowe Porty 5–9
Melco N1 / N10 / N100 jako odtwarzacz USB-DAC porty 1–4
Melco N1 / N10 / N100 * jako serwer muzyczny dla sieciowego odtwarzacza audio Porty 5–9

Dostępny jako Odtwarzacz

* Użyj portu LAN zamiast portu PLAYER.

Porty 1–4 obsługują FULL DUPLEX;
Porty 5–9 obsługują automatyczną wymianę.
Jeśli Sieciowy Odtwarzacz Audio nie jest
kompatybilny z FULL DUPLEX portami,
a odtwarzanie nie jest stabilne, podłącz
Odtwarzacz za pomocą portów 5–9.

Dostępny do
zapisywania lub
odtwarzania plików
muzycznych.

Specyfikacja techniczna
Standardy
Zgodność

IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)

Wymiary

215 × 61 × 270 mm
(szer. x wys. x dł.)

Szybkość
przesyłania
danych

LAN Ports 1–4: 100 Mbps
LAN Ports 5–8: 100/1000 Mbps
SFP Ports 8, 9: 100/1000 Mbps

Waga

2,5 kg

Liczba portów
LAN

8

Zasilanie

Wejście AC:
100–240 V, 50/60 Hz (maks. 12 W)
Wejście DC:
12 V, 1 A.

Kompatybilne
okablowanie

1000BASE-T:
kategoria czteroparowa 5e lub wyższa
UTP/STP kabel
100BASE-TX:
kategoria dwóparowa 5 lub wyższej
UTP/STP kabel

Środowisko
operacyjne

Temperatura: 5 - 35°C
Wilgotność: 20- 80% (bez kondensacji)

Odległość
transmisji

Max. 100m

Pobór mocy
AC Adapter

Max. DC 12 V, 4 A

Dodatkowe wsparcie i serwis
Jeśli potrzebujesz pomocy lub usług naprawczych, wyślij nam e-mail, przechodząc do naszej strony internetowej lub zadzwoń do sprzedawcy,
od którego produkt został zakupiony.
www.melcoaudio.pl
Możesz również odwiedzić naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje o aktualizacji oprogramowania układowego (firmware):
www.melco-audio.com/support/

Dystrybutor MELCO w Polsce:

www.MELCOAUDIO.PL

Ostrzeżenia:
To urządzenie nie jest wodoodporne! By zapobiec jakimkolwiek wypadkom, pożarowi lub porażeniu prądem , proszę NIE umieszczać
pojemników z wodą na urządzeniu lub w jego pobliżu. Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci lub skrajnych temperatur.
Nie instaluj urządzenia w słabo wentylowanym miejscu lub w miejscach narażonych na wysoką wilgotność lub bezpośrednie działanie
promieni słonecznych (lub silnego sztucznego światła).
Aby zapobiec zagrożeniom pożarowym, nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia na urządzeniu lub w jego pobliżu.
To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe, w którym to przypadku użytkownik
może zostać zobowiązany do podjęcia odpowiednich kroków.
Ten produkt może powodować zakłócenia, jeśli jest używany w obszarach mieszkalnych. Tego rodzaju użytkowania należy unikać, chyba że
użytkownik podejmie specjalne środki w celu zmniejszenia emisji elektromagnetycznych, aby zapobiec zakłóceniom w odbiorze programów
radiowych i telewizyjnych.
Szczeliny i otwory w obudowie służą do wentylacji, aby zapewnić niezawodne działanie produktu i chronić go przed przegrzaniem.
Aby zapobiec zagrożeniom pożarowym, otwory nigdy nie powinny być zasłaniane ani zakrywane przedmiotami (takimi jak gazety, obrusy,
zasłony) i nigdy nie obsługuj urządzenia na grubej wykładzinie lub łóżku.
Produkt zagrzewa się, dlatego należy zachować ostrożność podczas jego czasu pracy, aby uniknąć zagrożeń.

