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Quick Installation Guide



Zawartość opakowania

  1. Zanim zaczniesz
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Ÿ Temperatura pracy: 0° – 40 °C (32 – 104 °F)

Ÿ Temperatura przechowywania: -25 ° – 70 °C (-13 – 158 °F)

Ÿ Wilgotność: Max. 90% (bez kondensacji)

Ÿ Mocne, równej powierzchni, które mogą utrzymać ciężar włókna 
konwerter

Ÿ Urządzenia sieci Gigabit Ethernet lub urządzenia

Ÿ Tryb Multi SC duplex typ światłowodu

Ÿ Kabel sieciowy Cat.5e lub Cat.6 RJ-45

Wymogów ochrony środowiska

Minimalne wymagania

Ÿ TFC-1000MSC

Ÿ Skrócona instrukcja instalacji

Ÿ Zasilacz (5V DC, 1A)

Uwaga: Środowisko musi być wolna od generatorów silne pole 
elektromagnetyczne (np. silniki), wibracje, kurz i bezpośredniego działania 
promieni słonecznych.

Minimalne wymagania

Ÿ TFC-1600 podwozia
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2. Podłącz konwertery dwa włókna z światłowodu.

Uwaga: TX kabla jednego włókna konwertera musi być podłączony do portu 
RX drugiego konwertera.

1. Podłączyć kabel sieciowy z portu Gigabit TFC-1000MSC do portu 
 Gigabit przełącznika (np. TEG-S24Dg, TEG-S16Dg).

  2. Sprzęt Instalacji

Instalacja dwóch jednostek Stand Alone TFC-1000MSC

Converter 2

Converter 1

Converter 1 Converter 2
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Instalowanie TFC-1000MSC w obudowie TFC-1600

1. Odkręcić pokrywę Zatoka od pożądanego zatoki na podwoziu.

2. Usuń TFC-1000MSC odkręcając śrubę i ciągnięcie jednostki od 
 metalowej obudowy.

3. Zasilanie łącząc dołączonego adaptera do tyłu każdego włókna 
 konwerter i podłączyć do gniazdka.
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4. Podłączyć kabel sieciowy z portu Gigabit fiber konwertera do portu 
 Gigabit przełącznika. Stąd można podłączyć do innego włókna 
 konwerter lub inne urządzenie z Gigabit port i włókna portu.

3. Wsunąć włókna konwerter dostępne gniazdo I zapiąć Śruba 
 skrzydełkowa.

Uwaga: Podczas łączenia dwóch konwerterów włókna, TX kabla jednego 
włókna konwertera musi podłączony do portu RX drugiego konwertera.

  3. Diody i przełączniki DIP

Kolor

Zielony Miga

Sekwencja Funkcja

Moc

TX LINK /
DZIAŁANIA

Zielony

Wyłączyć

Zielony

Wyłączyć

Stałe

Wyłączony

Stałe Zasilany na

Łącze sieci Ethernet

Transmisja Danych

Nie ma Link

LED

N/D

N/D

Diody LED

Zielony Miga

Wyłączyć

Zielony Stałe Połączenie światłowodowe

Transmisja Danych

Nie ma LinkN/D

FX LINK /
DZIAŁANIA
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Uwaga: 

1. DIP switch ustawienia można zmienić w dowolnym momencie. 
 Użytkownik puszka metalowa obaj (1) należy odłączyć zasilanie, zmiany 
 ustawień przełącznika DIP i podłączyć zasilacz; lub (2) zmiana DIP 
 przełączyć ustawienia i wyłącz i Włącz urządzenie.

2. Ustawienie domyślne ustawienie przełącznika Dip numer 2 jest zestaw 
 na "Off" (Auto-negocjacji) pozycji. Umieścić w "pozycji na" tylko wtedy, 
 gdy na drugim końcu konwerter błonnika jest wymagana do używania 
 siły tryb.

3. LLCF stoi na Link utraty prowadzić dalej. Aby użyć tej funkcji, po obu 
 stronach konwerter włókna musi obsługiwać funkcję LLCF. Tylko 
 włączyć funkcję LLCF w jednym z konwerterów włókna. Po jednej 
 stronie kabla Ethernet TX traci sygnał, że jednostka dioda (inne 
 urządzenia Ethernet TX LED będzie świecić). Jedna jednostka włókna 
 nadawania lub odbierania zostanie przerwane, LED FX na obu 
 jednostek wyłączy się. Podłączone urządzenie może zmienić 
 zachowanie LED.
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1

Wyłączyć

Wyłączyć

Działania

Na

Funkcja

Wyłącz LLCF

Na

Przełącznik

Włącz LLCF

Włókno tryb zmuszony

Fiber Auto negocjacji

Przełączniki DIP



Limited Warranty 
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use 
and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited 
warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan 
components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for 
this product.

Garantie Limitée 
TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des 
conditions normales d’utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de 
leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l’adaptateur 
secteur, l’alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez 
TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions 
s’appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie
TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der 
nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden 
aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, 
Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses 
Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada
TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y 
servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. 
Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de 
corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para 
revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия
Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине 
производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение 
установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: 
Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые 
адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию 
гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации 
данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com. 
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Piiratud garantii
TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku 
jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane 
piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 
1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt 
TRENDnet.com.

Гарантія компанії 
Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при 
дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з 
моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії 
(Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти 
вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права 
користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті 
TRENDnet.com.

Garantia Limitada
TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições 
normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia:  Garantia 
limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e 
componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia 
completa, direitos e restrições para este produto.)
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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/register

Technical Support
If you have any questions regarding the product 

installation, please contact our Technical Support.
 Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Certifications
This device complies with Part 15 of the 
FCC 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.  

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

Note
The Manufacturer is not responsible for any 
rad io  o r  TV  i n te r f e rence  caused  by 
unauthorized modifications to this equipment. 
Such modifications could void the user’s 
authority to operate the equipment. 

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 
e q u i p o  c o n e c t a d o .  E l  a d a p t a d o r  d e 
alimentación debe operar con voltaje y 
frecuencia de la energia electrica domiciliaria 
exitente en el pais o zona de instalación.

Applies to PoE Products Only: This product is 
to be connected only to PoE networks without 
routing to the outside plant. 


