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Cabos Ethernet RJ-45

Equipamentos alimentados por corrente alternada

Windows 98SE/2000/XP/Vista PC requerido

TK-IP101 (Opcional)

Roteador Banda Larga/DSL (explo. TW100-S4W1CA)(Opcional)

Remote Power Controller 
(TK-RP08)

Servers

Day/Night Internet Camera Server 
with 2-Way Audio

(TV-IP312)

2-Bay SATA I/II Network Storage 
Enclosure (3.5” drive)

(TS-S402)

1-Port KVM Switch over IP 
(TK-IP101)

  1. Antes de Iniciar

Requisitos de Sistema

Aplicação

Português

Conteúdo da Embalagem



Ao TK-RP08

Ao PC

1. Conecte o cabo de alimentação 
fornecido ao  TK-RP08 e então a 
uma tomada elétrica.

  2. Como Instalar
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Standalone

2. Conecte o cabo RS-232 de uma 
porta serial de seu computador à 
porta serial do TK-RP08.

3. Conecte seu equipamento 
alimentado por corrente alternada 
a uma das oito tomadas do TK-
Rp08.

Português
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Daisy Chain

2. Conecte a outra ponta do cabo 
Ethernet RJ-45 à porta Daisy 
Chain Input (Entrada para 
Empilhamento) do segundo TK-
Rp08 (escravo).

3. Se você tem um terceiro TK-RP08, 
conecte uma das pontas do cabo 
Ethernet RJ-45 fornecido à porta 
Daisy Chain Output (Saída para 
Empilhamento) do segundo 
chaveador KVM. Então conecte a 
outra ponta do cabo Ethernet RJ-
45 à porta Daisy Chain Input 
(Entrada para Empilhamento) do 
terceiro (escravo) TK-RP08. Repita 
para cada chaveador adicional. 

Nota: Você pode empilhar (daisy chain) até 16 TS-RP08 juntos, com um máximo
 de 128 equipamentos alimentados por corrente alternada.

1. Conecte uma das pontas do cabo 
Ethernet RJ-45 fornecido à porta 
Daisy Chain Output (Saída para 
Empilhamento) do primeiro TK-
Rp08 (master).

Português
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Montagem em Rack
O Chaveador KVM pode ser montado em um rack EIA tamanho padrão, 19 
polegadas, que pode ser posicionado em um armário fechado com outros 
equipmentos.

Nota: Se você quer montar o switch KVM a um rack EIA 19”, instale os suportes 
para montagem fornecidos às laterais do chaveador KVM, fixe-os com os 
parafusos fornecidos, e então monte o chaveador KVM ao rack com o hardware 
fornecido pelo fabricante do rack.

1. Acople os suportes de montagem 
em ambos os lados do chaveador 
KVM e fixe-os com os parafusos 
fornecidos.

2. Posicione cuidadosamente o 
chaveador KVM no rack.  Alinhe o 
suporte aos furos de parafusos no 
rack, então use os parafusos 
fornecidos com o rack para fixar o 
chaveador KVM.

Sua instalação agora está completa.

Registre Seu Produto
Para garantir o alto nível do serviço e suporte ao consumidor,

por favor tire um minuto para
registrar seu produto Online em: www.trendnet.com/register

Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

Português
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LEDs e Botões de Pressionar (Push Buttons)

  3. Operação e Configuração

Current (Corrente)
Indica quanto de 
corrente está sendo 
usado. A corrente 
maxima permitida é de  
15 Amper.   Se exceder, 
este LED ficará 
piscando. 

Push Buttons 
(Botões de 
Pressionar)
Pressione os 
botões ligado e 
desligado da 
tomada elétrica. 
Pressione por 2 
segundos.

Bank Number 
(Número do 
Banco)
Indica a 
sequência do 
Chaveador KVM 
quando 
empilhado.

ALARM (Alarme)
Quando este LED está em vermelho 
estável, a tomada não está 
funcioando adequadamente. 
Quando este LED está apagado, a 
tomada está funcionado 
corretamente. Quando este LED 
está piscando vermelho, 
temporizador programado está 
habilitado para esta porta ou o 
firmware está sendo atualizado.

ON (Ligado)
Quando este LED está 
verde, a tomada elétrica 
está alimentada. 
Quando este LED está 
desligado, a tomada não 
está alimentada. 

Português
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3. Faça duplo clique no ícone 
TRENDnet IP Power Manager em 
seu desktop.

4. Clique em Setting (Configuração), 
e então clique em Connect 
(Conectar).

Português

Gerenciamento e Acesso Local

1. Insira o CD-ROM de Utilitários em 
seu drive de CD-ROM. Clique 
Install Utility (Instalar Utilitário).

2. Siga as instruções do 
InstallShield Wizard (Assistente 
de Instalação) e então clique 
Finish (Finalizar).
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7. Clique OK.

6. Clique o botão de alimentação.

Português

5. Clique OK.
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  Troubleshooting

P1: 

R1: 

P2:

R2: 

P3:
R3:

P4:
R4: 

P5:
R5:

Meu equipamento alimentado por corrente alternada não liga após eu pressionar o 
botão de alimentação da tomada do TK-RP08.  O que devo fazer?

Primeiro, certifique-se de que o cabo de alimentação fornecido está conectado ao TK-
RP08 e a uma tomada. Segundo, certifique-se de que o equipamento está adequadamente 
plugado a uma das tomadas no TK-RP08. Terceiro, certifique-se de pressionar o botão de 
alimentação (power button) por, pelo menos, dois segundos antes de liberar.  Quarto, 
pressione o botão para re-setar (reset button) o TK-RP08.  

Fiz o duplo clique no ícone “IP Power Manager”, mas não consigo fazer a conexão.  O 
que devo fazer?

Primeiro, certifique-se de que o computador está connctado à porta serial do TK-RP08.  
Segundo, conecte o cabo RS-232 a uma outra porta serial no computador. Terceiro, conecte 
a um outro computador.    

O LED “Alarm” está vermelho.  O que devo fazer?
Primeiro, desligue e desconecte o equipamento da tomada correspondente. Pressione 

por diversas vezes o botão de alimentação (power button) da tomada correspondente.  
Segundo, pressione o botão de reset (reset button) na parte de trás.  

O LED “Current” está piscando.  O que devo fazer?
A carga de corrente maxima permitida – 15 Amper – foi excedida. Experimente desligar 

alguns dispositivos para manter a corrente abaixo de 15 Amper.

Posso utilizar HyperTerminal para configurar o TK-RP08?
Sim, você pode. As configurações de porta devem ser realizadas como mostrado a 

seguir:
Bits Per Second:  9600
Data bits:      8
Parity:      None
Stop bits:      1
Flow Control: Hardware
Favor recorrer ao Guia do Usuário no CD-ROM de Utilitários para lista de comandos. 
Certifique-se de sair do utilitário “IP Power Management Utility” antes.

TK-RP08, 

 

 
 

 

 
 

 

Se você ainda tiver problemas ou alguma pergunta referente ao favor entrar em contato 
com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.



Certifications
This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. Including interference that may 
cause undesired operation. 

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV 
INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS 
EQUIPMENT.  SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER’S AUTHORITY TO 
OPERATE THE EQUIPMENT.

Waste electrical and electronic products must not 
be disposed of with household waste.  Please 
recycle where facilities exist.  Check with you Local 
Authority or Retailer for recycling advice.

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.



Copyright ©2008. All Rights Reserved. TRENDnet.  

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your product online.   
Go to TRENDnet’s website at http://www.trendnet.com/register

TRENDnet Technical Support

US   Canada  

24/7 Tech Support 

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

Europe (Germany    France   Italy   Spain   Switzerland   UK) 

English/Espanol - 24/7

English/Espanol - 24/7

Worldwide

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

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67
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