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Obrigado por adquirir o TRENDnet TK-205i Switch KVM 2 portas com cabos 
integrados. Este guia vai ajudar você a configurar o seu switch KVM. A 
instalação é fácil e rápida de seguir. Se você encontrar problemas, favor 
recorrer à seção Troubleshooting ou aos procedimentos mais detalhados de 
instalação no CD Guia do Usuário. Se você precisar de suporte técnico, favor 
visitar www.trendnet.com ou entrar em contato por telefone.

O TK-205i Switch KVM 2 portas é compatível virtualmente com todos os 
computadores e sistemas operacionais. Você só precisa ter um monitor, um 
teclado PS/2 e um mouse PS/2.
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Conteúdo da Embalagem
Favor verificar se todo o conteúdo está na caixa:
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2. Introdução

O TK-205i Switch KVM é um Switch KVM de duas portas que inclui dois 
conjuntos de cabos combo 1.4M KVM integrados. Este switch KVM vai permitir 
que você gerencie e controle dois computadores usando somente um monitor, 
um teclado PS/2 e um mouse PS/2.

Suporte a Hardware - O TK- Switch KVM 2 portas é compatível com todas as 
plataformas populares, incluindo PC, Macintosh G3/G4 e iMac. O TK-205i é 
compatível virtualmente com todos os mouse PS/2, incluindo Microsoft 
Intellimouse, Microsoft Optical Mouse e Logitech Net Mouse.

Suporte a Software - O TK-205i Switch KVM 2 portas não requer nenhum 
driver ou software. É compatível com os seguintes Sistemas operacionais: 
Windows 98/ME/2000/XP/2003 Server, Linux e Mac OS. 

Plug-and-Play e Hot-Pluggable - O TK-205i Switch KVM conecta ao seu 
computador pela interface PS/2 para funcionamento Plug-and-Play 
conveniente e “hot-pluggabilidade”.

Comandos Hot-Key - Os comandos Hot-Key permitem a você chavear entre 
computadores de maneira rápida e fácil.

Com grandes características abarrotadas em um espaço compacto, o 
TRENDnet TK-205i  Switch KVM é perfeito para uso residencial ou no 
escritório.
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3. Instalação

1. Desligue os dois computadores e seus periféricos e desconecte todas as 
tomadas. 

2. Conecte o teclado compartilhado, monitor e mouse às suas respectivas 
portas no switch KVM. As entradas do TK-205i são em códigos de cor para 
sua conveniência. 

3. Conecte cada conjunto de cabos KVM integrados às portas PS/2 e 
conectores de vídeo de cada computador.  

4. Ligue os dois computadores. Depois que os computadores estiverem 
completamente ligados você pode começar a operar o switch KVM. Agora a 
instalação está completa.

2-Port KVM Switch 
with Integrated Cables

(TK-205i)

PC 1

LCD Monitor

Keyboard

Mouse

VGA Cable

PS/2 Cable

VGA

PS/2

PS/2

PS/2

PC 2

VGA

PS/2
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Para alternar entre computadores você usa comandos hot-key.

Comandos Hot-Key 
Um comando hot-key de teclado consiste em três tecladas: 
Favor ver a próxima página para mais detalhes.

Comando Hot-Key command = ScrLk + ScrLk + tecla (s) de Comando

Após pressionar a tecla ScrLk você tem dois segundos para pressionar a tecla 
ScrLk novamente. E depois você tem mais dois segundos para pressionar 
uma tecla de comando.  Se você não pressionar uma tecla em dois segundos 
o switch vai sair do modo hot-key.

4. Operação

Comando Hot-Keys Descrição

Folha de Consulta Rápida para TK-205i 

Selecione PC

Próximo canal PC mais 
baixo

Próximo canal PC mais 
alto

Autoscan

Parar Autoscan

ScrLk ScrLk X+ +
1

(x é uma tecla numérica da fileira de cima)
x = 1 ~ 2 para número do canal PC 

ScrLk ScrLk+ + (Seta para cima)

ScrLk ScrLk+ + (Seta para baixo)

ScrLk ScrLk+ + S

Press any key on keyboard

Selecione o canal PC ativo.

Selecione o próximo canal PC conectado 
mais baixo.

Selecione o próximo canal PC conectado 
mais alto.

Autoscan em todos os canais para rápido 
browsing de tela de cada canal.

Terminar atividade de Autoscan.

ScrLk ScrLk+ + (key)

NOTA

1. Note que x denota uma tecla numérica para o número da porta selecionada.
(x = 1 ou 2). Use somente as teclas numéricas da fileira superior do teclado .

 A notação hotkey                                                
demonstra que você deve acertar a tecla individual consecutivamente, um
vez de cada, não simultaneamente.
 

ConvençãoHot-Ke:
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Especificações

Computadores Conectados 2

Conectores de Cabo KVM 
Cable

2 x Teclados PS/2 Mini Din Macho 6 pinos 
2 x Mouse PS/2 Mini Din Macho 6 pinos 
2 x Monitores VGA HDDB Macho 15 pinos 

Cabo KVM 2 conjuntos de Cabos  KVM 1.4 M integrados 

Conector de Console
1 x Teclado PS/2 Mini Din Fêmea 6 pinos 
1 x Mouse PS/2 Mini Din Fêmea 6 pinos
1 x Monitor VGA HDDB Fêmea 15 pinos

Seleção Manual Push Button

Seleção de Porta Push Button ou Comandos Hot-Key 

Intervalo Auto-Scan 4 segundos

Confirmação do Chaveamento Som de bip

Estado do Teclado Salvo e restaurado

Alimentação Alimenta-se a partir da porta do teclado.

Dimensões 102 x 63 x 30 mm 

Approx. 315g. Peso

0º a 40ºC (32º a104º F)Temperatura Operação

-20º a 60ºC (-4º a 140º F)Temperatura Armazenagem

0% a 80%, Sem CondensaçãoUmidade

FCC e CECertificados
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Troubleshooting

P1: 
R1: 

P2:

R2:

P3:

R3:

P4:
R4:

P5:
R5:

Aonde está a fonte de energia? Eu não achei uma na caixa.
TK-205i não requer fonte de energia. Ele extrai energia da conexão USB do seu 

computador. Enquanto seu KVM estiver conectado a porta USB, ele receberá energia 
necessária para funcionar

 Eu tenho o Switch KVM conectado apropriadamente, mas meu teclado e mouse 
não funcional.

 Favor certificar-se de que sua porta USB está funcionando corretamente testando-
a com outro dispositivo USB. Uma vez confirmado funcionamento, favor reiniciar seus 
computadores e tentar usar o switch KVM novamente.

 Posso conectar e desconectar os cabos do KVM enquanto os computadores estão 
ligados?

 Sim, você pode conectar e desconectar os cabos do KVM enquanto os 
computadores estão ligados porque a interfacer é Hot-pluggable

 O switch KVM se lembrará das configurações entre os computadores?
 Sim, o switch KVM se lembrará das configurações quando estiver alternando entre 

os computadores (ex.: Caps Lock, Num Key etc)

 Como eu alterno de um computador para outro com o switch KVM?
 Porque o switch KVM TK-205i suporta comandos Hot-key, você pode usar um 

comando Hot-key para alternar entre 2 computadores. Veja uma tabela no lado reverso 
deste papel com todos os comandos Hot-Key.

Para mais informações, favor contatar o Suporte Técnico da TRENDnet.



Certificados
Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua 
operação está sujeitas às seguintes condições: 
(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que 
podem causar operação indesejada.

NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU 
TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS 
MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser 
depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há 
disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou 
Revendedor para obter informações sobre reciclagem. 

ADVERTENCIA
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón 
necesario para su funcionamiento.  El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir 
daños fisicos y/o daños al equipo conectado.  El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y 
frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.
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@Product Warranty Registration
Please take a moment to register your product online.   

Go to TRENDnet’s website at http://www.TRENDNET.com

http://www.TRENDNET.com

TRENDnet Technical Support

US   Canada  

24/7 Tech Support 

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

Europe (Germany    France   Italy   Spain   Switzerland   UK) 
Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide
Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35 

.

. . . . .

TRENDnet
20675 Manhattan Place. Torrance, CA 90501
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