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 .Cisco VXC 6215 اتبع الخطوات التالية لتركيب

استخدم مفك Phillips أو مفك مفلطح الرأس (غير مزود)  الخطوة ۱ 
والمسامير المرفقة لتثبيت المنصة السفلية بالموصلين 
اللولبيين الموجودين على الجزء السفلي من جهاز العميل 
غير السميك ثم ضعه على المكتب. أو بدًال من ذلك، استخدم 
أدوات التثبيت VESA (غير مزودة) إلرفاق جهاز العميل 
تحدة 
 .ww
شراكة 

 .VESA غير السميك بلوحة
قم بتوصيل عرض الفيديو ولوحة المفاتيح والماوس (غير  الخطوة ۲ 

مزود) بالمنافذ المناسبة لهم. 
قم بتوصيل منفذ Gigabit Ethernet بشبكة  الخطوة ۳ 

 .10/100/1000BASE-T Ethernet
بعد ذلك قم بتوصيل جميع التوصيالت اإلضافية لألجهزة  الخطوة ٤ 

الطرفية التي تريد استخدامها بالمنافذ المتبقية (مثل سماعة 
 Cisco Unified وكاميرا الفيديو الخاصة بـ USB الرأس
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وصل مهايئ الطاقة بمنفذ الطاقة بجهاز العميل غير السمي الخطوة ٥ 
ثم وصل المهايئ بمأخذ كهربي ۱۰۰–۲٤۰ فولت تيار 

متردد، ٥۰–٦۰ هرتز.
اضغط على زر الطاقة. يمر جهاز العميل غير السميك  الخطوة ٦ 
بالعديد من إجراءات تمهيد التشغيل المتتالية قبل تشغيل 
تحميالت النظام. وعندما تنتهي السلسلة، يتغير ضوء النش

الكهرماني إلى اللون األخضر. 
لتسجيل الدخول، اتصل بمسؤول النظام.  الخطوة ۷ 
منافذ خلفية  ۲
 Cisco يوضح الشكل التالي المنافذ الموجودة على الوجهة األمامية لـ
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۷DVI-I موصل فيديو
۸DisplayPort موصل فيديو
منفذان USB 2.0 (لالستخدام مع األجهزة الطرفية التي يتم ۹

توصيلها بشكل دائم مثل لوحة المفاتيح أو الماوس أو الطابعة)
منفذان USB 3.0 (لالستخدام مع األجهزة الطرفية ذات ۱۰

عرض النطاق العالي؛ كما يمكن استخدامهما أيًضا مع لوحة 
المفاتيح والماوس)

مالحظة  ال تدعم منافذ USB 3.0 أجهزة الصوت/
الصورة (مثل الكاميرات وسماعات الرأس 
واألجهزة المحمولة) في اإلصدار الحالي. 

۱۱10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet منفذ
۱۲Kensington فتحة قفل من
موصل طاقة خارجي۱۳
ملصق يشتمل على شعارات السالمة واالتصاالت وتوجيهات ۱٤

EMC والشعارات التنظيمية البيئية (اسحب اللسان لعرض 
الملصق ثم ادفعه للداخل بعد قرائته)

۱٥VESA أربعة موصالت لتركيب
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المنافذ األمامية  ۱
 Cisco يوضح الشكل التالي المنافذ الموجودة على الوجهة األمامية لـ

 .VXC 6215

زر الطاقة۱
مؤشر النشاط۲
مخرج الصوت۳
مدخل الميكروفون ٤
٥USB 2.0 منفذان
منصة سفلية٦
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دليل البدء السريع

 Cisco Virtualization
 Experience Client 6215

 (VXC 6215)

المنافذ األمامية  ۱
منافذ خلفية  ۲
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تنبيه  قبل بدء وتشغيل Cisco VXC 6215، الرجاء 
قراءة جميع العبارات التحذيرية المدرجة على رابط 

 .www.cisco.com/go/rcsi/vxc :التالي URL
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