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w/4 Gigabit Ports and 2 Mini-GBIC Slots 
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Requisitos de Sistema

Conteúdo da Embalagem

Se qualquer um dos conteúdos acima estiver faltando, favor contatar o seu 
revendedor.

1. Antes de Iniciar

Ÿ Web Browser: Internet Explorer (6.0 or above)

Ÿ Computer with network adapter installed

Ÿ RJ-45 network cable

ŸTEG-2248WS

ŸGuia de Instalação Rápida Multilínguas

ŸCD-ROM Utilitário e Guia do Usuário

ŸCabo de Alimentação Elétrica

ŸKit para Montagem em Rack

Equipmento Opcional

Ÿ Rack 19” Padrão EIA

Ÿ Módulos Mini-GBIC Opcionais (exemplo: TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, 

TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D3_5, TEG-MGBS40D3_5)

  2. Hardware Installation2. Instalação do Hardware

1. Conecte o Cabo de Alimentação à traseira do TEG-2248WS e então a 
uma tomada elétrica.
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Para mais informações sobre configuração do Utilitário de Gerenciamento de 
switches gerenciáveis via web, favor recorrer ao Guia do Usuário no CD-ROM 
fornecido ou ao website TRENDnet em www.trendnet.com .

Nota: 
1. Após completar a instalação do hardware, use o web browser para configurar 

o TEG-2248WS. Abra seu web browser, e digite o endereço IP padrão 
http://192.168.0.1 e a senha padrão "admin". Certifique-se de que seu 
computador e o TEG-2248WS estão configurados no mesmo segmento  de 
rede.

2. Os slots Mini-GBIC são compartilhados com as Portas Ethernet Gigabit 49 e 
50. Quando os slots Mini-GBIC estão em uso, as Portas Ethernet Gigabit 49 
e 50 estão desabilitadas.

3.  Se você quiser descobrir facilmente todos os switches gerenciáveis da rede 
local, definir endereço IP, alterar senha, fazer upgrade para novo firmware, 
então instale o Utilitário de Gerenciamento de switches gerenciáveis via web. 
Siga os passos constantes do guia do usuário.

2. Conecte um cabo de rede RJ-45 CAT-5e ou CAT-6 do computador a uma 
porta Ethernet disponível no TEG-2248WS.
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1. Depois de conectar o TEG-2248WS a uma tomada elétrica, os LEDs não 
acendem.

1. Verifique a conexão do cabo de alimentação ao TEG-2248WS e à 
tomada. 

2. Também verifique se a tomada utilizada está alimentada.

2. Quando eu acesso o TEG-2248WS usando um web browser, aparece 
uma tela que me avisa “only one user can login” (“somente um usuário 
pode logar”). O que devo fazer?

Outro computador está configurando o TEG-2248WS. Favor aguardar que o 
usuário faça log off. Se o outro usuário já tiver feito log off e a mesma tela 
permanecer, então desconecte o cabo de alimentação do TEG-2248WS, 
espere 5 segundos para que o TEG-2248WS ligue e então tente acessar a 
página de configuração web para fazer o login.

3. Eu esqueci a senha do administrador. Como reinicio o TEG-2248WS?
Pressione o botão de reset usando uma caneta ou clips de papel por 10 
segundos. A senha padrão é admin. Nota: A senha é sensível a maiúsculas e 
minúsculas.

       
4. Quando eu conecto um computador a uma porta Etnernet Gigabit do 
Switch, não estou obtendo velocidades Gigabit. O que devo fazer?

1. Primeiro, verifique o LED no Switch. Quando o LED 1000 Mbps está 
apagado, a velocidade de conexão do computador é 10 ou 100 Mbps.

2. Segundo, certifique-se de que você tem um adaptador Ethernet Gigabit 
instalado em seu computador.  

3. Certifiquese ainda de estar usando os cabos Ethernet Cat. 5e ou Cat. 6. 
Alguns cabos Cat. 5 não são compatíveis com Gigabit.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma pergunta referente ao 
TEG-2248WS, favor recorrer ao Guia do Usuário incluso do CD-ROM de 
Utilitário ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da 
Trendnet.
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