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Cisco Virtualization 
Experience Client 6215 
(Cisco VXC 6215) 

1 Θύρες πρόσοψης
2 Θύρες πίσω πλευράς
3 Εγκατάσταση του Cisco VXC 6215

Προσοχή Πριν εγκαταστήσετε και 
χρησιμοποιήσετε το Cisco VXC 
6215, διαβάστε όλες τις δηλώσεις 
προστασίας που υπάρχουν στην 
παρακάτω διεύθυνση URL: 
www.cisco.com/go/rcsi/vxc.
1  Θύρες πρόσοψης
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τις θύρες που 
υπάρχουν στην πρόσοψη του Cisco VXC 6215. 

Σημείωση Η λεπτή συσκευή-πελάτης διαθέτει 
ενσωματωμένο ηχείο αλλά δεν διαθέτει 
ενσωματωμένο μικρόφωνο.

1 Κουμπί λειτουργίας

2 Φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας

3 Έξοδος ήχου

4 Είσοδος μικροφώνου 

5 Δύο θύρες USB 2.0 

6 Βάση στήριξης
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2  Θύρες πίσω πλευράς
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τις θύρες που 
υπάρχουν στην πίσω πλευρά του Cisco VXC 6215. 

7 Σύνδεση βίντεο DVI-I (για χρήση με την 
κύρια οθόνη)

8 Σύνδεση βίντεο DisplayPort (για χρήση με τη 
δευτερεύουσα οθόνη)

9 Δύο θύρες USB 2.0 

10 Δύο θύρες USB 3.0 (για χρήση με 
περιφερειακά υψηλότερου εύρους ζώνης)

Σημείωση Οι θύρες USB 3.0 ενδέχεται να 
μην είναι συμβατές με ορισμένα 
παλαιότερα μοντέλα 
πληκτρολογίων.

11 Θύρα Ethernet 10/100/1000BASE-T

12 Υποδοχή κλειδαριάς Kensington

13 Σύνδεση τροφοδοσίας

14 Ετικέτα με καρτέλα που περιέχει κανονιστικές 
πληροφορίες (τραβήξτε την καρτέλα για να τη 
δείτε)

15 Τέσσερις σύνδεσμοι στήριξης VESA (στην 
πλαϊνή πλευρά της συσκευής)
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Κεντρικά Γραφεία Αμερικής
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706

3  Εγκατάσταση του 
Cisco VXC 6215

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε 
το Cisco VXC 6215. 

Βήμα 1 Εγκαταστήστε τη λεπτή συσκευή-πελάτη 
χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους:

α. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips ή 
με ίσια κεφαλή (δεν παρέχεται) και τις δύο 
βίδες που υπάρχουν στη συσκευασία, για 
να στερεώσετε τη βάση στήριξης στο κάτω 
μέρος της λεπτής συσκευής-πελάτη. Στη 
συνέχεια, τοποθετήστε τη λεπτή 
συσκευή-πελάτη σε ένα γραφείο. 

β. Χρησιμοποιήστε κιτ τοποθέτησης VESA 
(δεν παρέχεται) για να τοποθετήσετε τη 
λεπτή συσκευή-πελάτη σε μια βάση 
στήριξης VESA. 

Βήμα 2 Συνδέστε την οθόνη, το πληκτρολόγιο και το 
ποντίκι (δεν παρέχονται) στις κατάλληλες θύρες. 

Βήμα 3 Συνθέστε τη θύρα Gigabit Ethernet σε δίκτυο 
Ethernet 10/100/1000BASE-T. 

Βήμα 4 Συνδέστε το τροφοδοτικό στη σύνδεση 
τροφοδοσίας της λεπτής συσκευής-πελάτη 
και, στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό 
σε μια πρίζα 100–240V AC, 50–60 Hz.

Βήμα 5 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας. Πριν τη 
φόρτωση του λειτουργικού συστήματος, η 
λεπτή συσκευή-πελάτης εκτελεί διάφορες 
διαδικασίες εκκίνησης. Μόλις ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες εκκίνησης, το χρώμα της 
φωτεινής ένδειξης δραστηριότητας αλλάζει 
από πορτοκαλί σε πράσινο. 

Βήμα 6 Συνδέστε τα περιφερειακά σας (όπως την 
κάμερα και τα ακουστικά) στις υπόλοιπες θύρες.

Βήμα 7 Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια που σας έχει 
δώσει ο διαχειριστής συστήματος.
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