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Porte på fronten

Følgende figur viser portene på fronten af Cisco
VXC 6215.
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Porte på bagsiden

Følgende figur viser portene på bagsiden af Cisco
VXC 6215.

Følg disse trin for at installere Cisco VXC 6215.
Trin 1

Brug en Phillips-skruetrækker eller en flad
skruetrækker (medfølger ikke) til at
fastgøre fodstanderen til de to skruehuller
i bunden af den tynde klient med de to
medfølgende skruer, og stil derefter den
tynde klient på et bord. Alternativt kan du
bruge et VESA-monteringssæt (medfølger
ikke) til at fastgøre den tynde klient til et
VESA-beslag.

Trin 2

Slut skærm, tastatur og mus (medfølger
ikke) til de korrekte porte.

Trin 3

Slut Gigabit Ethernet-porten til et
10/100/1000BASE-T Ethernet-netværk.

Trin 4

Slut alle ønskede eksterne enheder til de
resterende porte (såsom USB-headset og
videokamera til Cisco Unified
Communications).

Trin 5

Slut strømadapteren til strømindgangen
på den tynde klient, og tilslut derefter
adapteren til en 100–240V AC, 50–60 Hzstikkontakt.

Trin 6

Tryk på tænd/slukknappen. Den tynde
klient gennemgår flere opstartssekvensprocedurer, før operativsystemet indlæses.
Når sekvensen er fuldført, skifter lyset i
aktivitetsindikatoren farve fra gult til grønt.

Trin 7

Kontakt systemadministratoren for at
logge ind.
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Cisco Virtualization
Experience Client 6215
(VXC 6215)
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Strømknap
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DVI-I-videostik

2

Aktivitetsindikator
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DisplayPort-videostik
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To USB 2.0-porte (bruges til permanent
tilsluttet eksternt udstyr såsom tastaturer,
mus eller printere)
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Lydudgang
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Mikrofonindgang
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To USB 2.0-porte
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Fodstander
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Før du konfigurerer og betjener
Cisco VXC 6215, skal du læse alle
advarsler, som vises på følgende
URL: www.cisco.com/go/rcsi/vxc.

To USB 3.0-porte (bruges til udstyr med høj
båndbredde, men kan også bruges til
tastaturer og mus)

Bemærk

USB 3.0-porte understøtter ikke
lyd/video-enheder (såsom
kameraer, headsets og håndsæt) i
den aktuelle udgivelse.
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10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet-port
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Kensington låseport

13

Eksternt strømstik
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Den faneopdelte etiket omhandler
sikkerhed, telekommunikation, EMC og
logoer vedrørende miljøregulering (træk i
fanen for at se etiketten, og skub den
tilbage, når du har læst den)
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Fire beslag til VESA-montering
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