
 

 

EK-UAK2 / EK-UAK4 
  USBמבואות  4/2בעל  KVM בורר

  מדריך התקנה מקוצרמדריך התקנה מקוצר
 

 " לחלונותKVM Switcherתוכנת "

 מקשי קיצור בהגדרת משתמש
 מעבר בין מחשבים ושמע / מיקרופון סימולטני / עצמאי

 הגדרת השהייה בסריקה אוטומטית
         

 הצגה ראשונית 

-צרים ובגודל כף USBבוררי הם  KVM :EK-UAK2/EK-UAK4 -בוררי ה

יד עם אופציית פונקציית מעבר שמע/מיקרופון. הם מאפשרים גישה, 

. USBשליטה, איתחול ואיתחול מחדש למספר מחשבים בעלי חיבור 

יקרופון העצמאית, מאפשרת חווית שמע ללא משמע/המעבר פונקציית 
  הפרעה ממחשב מחובר גם כאשר מעבירים למחשב מחובר אחר.

 

 ההתקנ 

ואשף ההתקנה יפתח  CD-ROM -. הכנס את הדיסק לכונן ה1שלב 

" ואחרי זה הקלק על USB Series Utility Setupאוטומטית. הקלק על "

"Click to Setup Utility והליך ההתקנה יתחיל )במידה ואשף "

ההתקנה לא עלה אוטומטית, ניתן לחפש את התוכנה בדיסק וללחוץ 
כדי להתחיל את ההתקנה(. השלם את על צלמית )אייקון( התוכנה 

כדי  KVM -פעולת ההתקנה על כל אחד מהמחשבים המחוברים ל
 ליצור חיבור.

 

       
 

 
 

" תופיע KVM Switcher" -לאחר שההתקנה הושלמה, צלמית )אייקון( ה

בסרגל הכלים התחתון שבשולחן העבודה. קליק ימני על צלמית זו 
כפול יקפיץ את חלונית ההגדרות.  יפתח את תפריט הפעולות וקליק

 ".תפעול הבוררלפרטי תפעול תוכנה זו, נא לגשת לחלק "

 

 
 

 :  לא זוהה חיבור פעיל        
 

 1:  ערוץ פעיל נוכחי במבואה  
 

 2:  ערוץ פעיל נוכחי במבואה  

 

תומכת רק במערכת ההפעלה חלונות " KVM Switcher" -ה תוכנת 

" עדיין יהיה פעיל ScrLk +ScrLk" רצף מקשי הקיצור. יתכן וPCבפלטפורמת 

למעבר בין מחשבים, אך יחד עם זאת,  Linux במערכות הפעלה אחרות כמו

. Mac OS כמו PC רצף מקשים זה אינו זמין במערכות הפעלה שאינן תואמות

 במקרה כזה יש לעשות שימוש בכפתורי החילוף שעל הבורר עצמו.
 

את המקלדת, העכבר, צג המחשב,  KVM -. חבר לבורר ה2שלב 

 .מיםהמתאי יםרמקולים/אוזניות ומיקרופון בחיבור
 

בחיבורים  KVM -. חבר את כל אחד מהמחשבים לבורר ה3שלב 

באחד וכבל השמע/מיקרופון.  3המתאימים בעזרת הכבל המשולב 
יהיה פעיל ומוכן  KVM -לאחר שהחיבורים הושלמו כהלכה, בורר ה

 לשימוש ישירות.
 

 
 BIOS -ב USB -יתכן ויהיה את הצורך לאפשר ידנית את אופציית ה 

אם ממשק  .USBבמחשבים ישנים לפני שניתן יהיה לעשות שימוש במוצר 

 .BIOS -ב USB -שלך לא עובד, נא לבדוק את מצב אופציית ה USB -ה

 

 
ועדיין לא חיברת עכבר בחיבור  SE/95/98ות במידה ונעשה שימוש בחלונ 

USB פעם, יתכן ותקפוץ חלונית שגיאה ש"עכבר לא זוהה -למחשב אי

במערכת" ותתבקש להחליט אם להתעלם מהודעה כזו בעתיד. כיוון 
שהעכבר לא מזוהה ופעיל, לא תוכל לנטרל הודעה זו. לכן, רצוי קודם לכן, 

  .KVM -חברו לבורר הלהתקין עכבר על המחשב ורק לאחר מכן ל
 

 
 

 EK-UAK4תרשים תצורה 
 

 תפעול קל 
 

למעבר בין המחשבים: שימוש  KVM -שתי דרכים לשלוט בבורר ה ישנן

בכפתורי החילוף שעל הבורר עצמו או שימוש ברצף מקשי קיצור 
-במקלדת. לחילוף בשמע/מיקרופון, יש לעשות שימוש בפקודת מקשי

 ".וררתפעול הבנא לגשת לחלק "קיצור. 
 

 כפתורי "חילוף מהיר"

כפתורים אלו מאפשרים לך שליטה ישירה במעבר בין המחשבים. 
פשוט לחץ על הלחצן המתאים כדי לעבור בין המחשבים. בברירת 

המחדל, המעבר בין המחשבים והשליטה על מעבר השמע/מיקרופון 
בין המחשבים, אינם קשורים האחד בשני )כל אחד נשלט באופן 

 עצמאי(.
 

 שי קיצור במקלדתמק
 ".תפעול הבוררראה ". מקשים ספציפיים 3קיצור מכיל לפחות -רצף מקש

 

 Alt  +Ctrlתו פקודה[ + [*מקש קיצור = 
 ScrLk + ScrLkמקש קיצור אוניברסלי = 

 

 הינו מקש בהגדרת משתמש ונגיש דרך חלונית ההגדרות. –תו פקודה  *
 

 
שניות,  2רצף חייבת להיות במהלך כנסת הבמהלך הכל לחיצת מקש  

 אחרת הרצף לא יכנס לתוקף.



 

              

  תפעול הבוררתפעול הבורר
 

( 1במעבר בין המחשבים: ) KVM -שיטות בתפעול בורר ה 3ישנן 

קיצור -( רצף מקשי2שימוש בכפתורי החילוף שעל המכשיר, )
  .KVM Switcher -( תוכנת ה3במקלדת, )

 
 המהיר"-כפתורי "החילוף

ם אלו מקנים שליטה ישירה במעבר בין המחשבים. לחיצה כפתורי
וכן השמע/מיקרופון במידה ואלה )על מנת לעבור בין המחשבים 

בהתאם לכפתור הנלחץ. בברירת  (קשורים למעבר המחשבים
אינם המחדל, המעבר בין המחשבים ומעבר השמע/מיקרופון 

 קשורים האחד בשני.

נו מחובר למחשב(, ניתן לעשות במידה ורוצים לעבור לפורט פנוי )שאי
זאת ע"י שימוש בכפתור המתאים שעל גבי המכשיר. אין אפשרות לעשות 

 ".KVM Switcher" -פעולה זו באמצעות מקשי הקיצור במקלדת או תוכנת ה

 
 מקשי קיצור במקלדת

 מקשי קיצור בהגדרת משתמש למעבר בין המחשבים:
 Alt+Ctrl[+תו פקודה]*רצף מקש קיצור 

 הבא ישנה התייחסות לגבי אילו מקשים יכולים לשמש כתו  * בחלק
 פקודה.

 
 קיצור אוניברסליים למעבר בין המחשבים:-מקשי
 

-וגם מקשי  ScrLk+ScrLkהקיצור האוניברסליים-גם מקשי 

הקיצור שבהגדרה אישית, לא יאפשרו מעבר לפורט פנוי שאינו 
מחובר למחשב. על מנת להכריח את הבורר לעבור לפורט לא 
 מחובר, יש לעשות שימוש בכפתורי החילוף שעל הבורר עצמו.

 

 ScrLk+ScrLk קיצור אוניברסליים =-רצף מקשי

ין ניתן , עדיLinuxכמו  PC* במערכות הפעלה אחרות תואמות 

הקיצור האוניברסליים למעבר בין מחשבים. -לעשות שימוש במקשי
, אך Macיחד עם זאת, מקש קיצור זה אינו זמין למערכת הפעלה 

 ניתן לעשות שימוש בכפתורי בחילוף שעל הבורר עצמו.
 

 
 ,שניות )כל הקשה( 2הקיצור יש לבצע במסגרת -את פעולת רצף מקשי 

  אחרת הפעולה לא תיכנס לתוקף.
 

 
לאחר פעולת ההחלפה בין המחשבים, יש להמתין עד שצלמית  

תראה את השינוי ואת הפורט הנוכחי עליו היא נמצאת. רק  –)אייקון( הבורר 
לאחר מכן ניתן לעשות מעבר נוסף / מחדש. צלמית זו נמצאת בסרגל הכלים 

 העבודה על המחשב. התחתון שבשולחן
 

הקיצור פעילים רק לאחר איתחול המחשבים. אם רוצים -כל מקשי  
, יש לעשות BIOS -לעבור בין המחשבים לפני האיתחול או שנמצאים ב

 שימוש בכפתורי החילוף שעל הבורר עצמו.

 
 
 
 

 

 )לפלטפורמת חלונות בלבד( "KVM Switcher" -תוכנת ה

 

" מאפשרת KVM Switcher" -סף למעבר בין מחשבים, תוכנת הבנו

 פונקציות מתקדמות כמתואר בחלק הבא.
. 

 "KVM Switcher" -תפעול ה 
 

 ע"י תפריט פעולות x מעבר למחשב

" שבסרגל הכלים KVM Switcher" -קליק ימני על צלמית )אייקון( ה

לכל  התחתון ותפריט הפעולות יפתח. בתפריט זה ניתן לבחור מעבר
מחשב זמין. ברגע שמחשב נבחר, המעבר יהיה מיידי. יש לציין 

יופיעו  –שפורטים לא מחוברים וכן הפורט הנוכחי עליו נמצאים כרגע 
 באפור ולא יהיו לחיצים.

 

          
 שיח                          תפריט הפעולות-תצורת תיבת הדו

 

 הקיצור במקלדת-ע"י מקשי x מעבר למחשב

 הקיצור בהתאם להגדרת המקשים הקיימת:-את רצף מקשי בצע
 

 Alt + Ctrl קיצור *]תו פקודה[ +-רצף מקשי 
 Ctrl + Alt + 1 / 2 / 3 / 4 * הגדרת המקשים בברירת המחדל היא

 למספר המחשבים המחוברים. בהתאם

 כדי לעבור בין המחשבים. ScrLk + ScrLk -ניתן גם לעשות שימוש ב

 
 טיתהתחל סריקה אוטומ

" כדי לפתוח את KVM Switcher" -ימני על צלמית )אייקון( ה קליק

" כדי להפעיל את Start Auto-Scanתפריט הפעולות ואז קליק על "

 הסריקה האוטומטית.
 

 נטרל סריקה אוטומטית

כאשר הסריקה האוטומטית מופעלת, קליק ימני על צלמית )אייקון( 
פעולות ואז קליק על " כדי לפתוח את תפריט הKVM Switcher" -ה

"Stop Auto-Scan או לחיצה על כל אחד מכפתורי החילוף שעל "

 הבורר עצמו כדי לסיים את הסריקה האוטומטית.

 
 "KVM Switcher" -הגדרת ה

 -" ובחר בKVM Switcher" -קליק ימני על צלמית )אייקון( ה

"Settings או קליק כפול על הצלמית כדי לפתוח את "תצורת תיבת "

 שיח".-והד
 

 הקיצור-הגדרת פקודות מקשי
בחלוניות אלו, אתה יכול לקבוע מה יהיה תו הפקודה שישמש 

)גודל  Ctrl+Alt+Aהקיצור. לדוגמא: ניתן לקבוע שהמקשים -במקש

, ע"י הכנסת 1האות חסר משמעות( יהיו מקשי הקיצור למחשב 
 " בחלונית המתאימה.Aהאות "

 
 Alt + Ctrlקיצור = *]תו פקודה[ + -רצף מקש

 ."שיח-* תו הפקודה ניתן לקביעה או שינוי בחלונית "תצורת תיבת הדו
 

, Alt ,Ctrl ,Shift ,CAPS ,Tab ,Escמלבד מקשי הפקודה כגון:  

כל שאר המקשים על  –וכו' ומקשי העריכה  F1 ,F2מקשי הפונקציה 

המקלדת כולל מקשי הספרות )המקלדת הנומרית( ניתנים לשימוש 
הקיצור -. בנוסף לתפריט הפעולות בתוכנה ומקשיכתווי פקודה

הקיצור -שבהגדרת המשתמש, תמיד ניתן לעשות שימוש במקשי
 .ScrLk +ScrLkהאוניברסליים 

 

 אינה זמינה בדגם זה( –)פונקציה אופציונאלית  הדלק זמזם

 EK-UAK2לא קיים בדגמים  .הדלקת זמזם אתרעה במעבר בין מחשבים

/ EK-UAK4. 

 xאודיו במחשב קיבוע ערוץ ה
" ואז בחר במחשב הרצוי. ברגע Fix Audio Port at PCסמן את "

שפונקציה זו פעילה, ערוץ השמע/מיקרופון יהיה מקובע לאותו 
 מחשב בלבד ולא ניתן יהיה לברור איתו בין המחשבים.

 סריקה אוטומטית –פרק זמן 
ן ימתין לפני שיעבור באופ KVM -פונקציה זו היא ההשהייה שבורר ה

שניות  60 -ל 10אוטומטי למחשב הבא. ניתן לכוון את הזמן בין 
 שניות. 5במרווחים של 

 
 

 08:30מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה 
 .17:20ועד השעה 

שעות התמיכה משתנות בחגים ובערבי חג, אך נשמח לענות 
 לשאלות גם בדוא"ל

edimaxts@pikok.co.il 

 09-7444997טלפון 

www.pikok.co.il   אתר החברה 
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