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LifeSize Bridge 2200 Osat
LifeSize Bridge 2200 on 2U:n (8,89 cm, 3,5 tuumaa) telineeseen asennettava järjestelmä,
jonka mukana toimitetaan seuraavat osat:
•

LifeSize Bridge 2200

•

Virtajohto

•

Sarjakaapeli

Saat parhaat tulokset käyttämällä luokan 6 ethernet-kaapelia (ei sisälly toimitukseen)
LifeSize Bridge 2200 -laitteen yhdistämiseksi verkkoon. Vähimmäisvaatimuksena on
luokka 5e.
Huomautus:

Viimeisimmät tuotetiedot löytyvät osoitteesta lifesize.com/support.

Asennusnäkökohtia
Valitse puhdas, pölytön ja hyvin tuuletettu sijainti. Vältä alueita, joissa kehittyy kuumuutta,
sähköhäiriöitä tai sähkömagneetisia kenttiä. Valitse paikka, joka on lähellä maadoitettua
pistorasiaa. Jos aiot asentaa järjestelmän uuteen tai olemassa olevaan telineeseen, katso
ohjeita osasta “LifeSize Bridge 2200 -laitteen asentaminen telineeseen” sivulla 6.
LifeSize suosittelee LifeSize Bridge 2200 -laitteen käyttöä gigabitin ethernet-verkossa, joka
tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn.

LifeSize Bridge 2200 -laitteen asennus
Ennen kuin aloitat LifeSize Bridge 2200-laitteen asentamisen, on tärkeää lukea Ilmoitukset
turvallisuusmääräyksistä . Tämä asiakirja sisältyy CD-ROM-dokumentaatioon ja löytyy myös
osoitteesta lifesize.com/support.
Asenna LifeSize Bridge 2200 seuraavasti:
1. Ota osat esille tuotepakkauksesta.
2. Valmistele runko asennusta varten. Voit asentaa järjestelmän käyttämällä jotakin
seuraavista laitekokoonpanoista:
-

Telineen asennuskiinnikkeet oletuskokoonpanossa. Jatka vaiheeseen 3.

-

Telineen asennuskiinnikkeet irrotettuina. Katso “Telineen asennuskiinnikkeiden
poistaminen” sivulla 7.

-

Telineen asennuskiinnikkeet siirrettyinä eri asentoon. Katso “Telinekiinnikkeiden
siirtäminen eri kohtaan” sivulla 7.
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3. Aseta järjestelmä haluttuun paikkaan työympäristössä. Katso “LifeSize Bridge 2200
-laitteen asentaminen telineeseen” sivulla 6, jos asennat järjestelmän telineeseen.
4. Kytke verkkokaapeli johonkin neljästä verkkoportista (kaksi edessä ja kaksi takana).
Liitä verkkokaapelin toinen pää toimivaan verkkoliitäntään.
Huomautus:
Tässä versiossa LifeSize Bridge 2200 tukee vain yhden
verkkoliitännän käyttöä kerrallaan. Voit käyttää liitäntään mitä verkkoporttia tahansa,
mutta sen jälkeen et voi kytkeä muita kolmea, ennen kuin olet kytkenyt irti ensimmäisen
liitännän.
5. Yhdistä virtajohto järjestelmän takaosaan. Yhdistä virtajohdon toinen pää maadoitettuun
pistorasiaan.

ARTWORK IN PROGRESS

6. Yhdistä sarjakaapeli järjestelmän etuosassa sijaitsevaan sarjaporttiin. Yhdistä
sarjakaapelin toinen pää tietokoneen sarjaporttiin.

ARTWORK IN PROGRESS

Huomautus: Jos tietokoneessa ei ole sarjaporttia, yhdistä sarjakaapeli
USB-sarjasovittimen avulla tietokoneen USB-liitäntään. Takaosan USB-portti on varattu
tulevaa käyttöä varten.
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7. Kytke virta päälle järjestelmän takaosassa sijaitsevasta virtakytkimestä. Katso “Virran
kytkeminen ja uudelleenkäynnistys” sivulla 9.

8. Katso “Määritysten tekeminen LifeSize Bridge 2200 -laitteeseen” sivulla 10, ohjeita
sillan määrittämisestä sarjaportin välityksellä.
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LifeSize Bridge 2200 -laitteen asentaminen telineeseen
Asenna LifeSize Bridge 2200 telineeseen käyttämällä mukana toimitettuja kiinnikkeitä.
Telineen asennustapa vaihtelee telinetyypin mukaan. Katso telineen mukana toimitettuja
asennusohjeita näiden ohjeiden lisäksi.
Ota telineasennuksen suunnittelussa huomioon seuraavat seikat:
Telineen vakaus

Varmista, että telineen alaosan tasaimet ovat jatkettuina lattiaan saakka, niin
että telineen koko paino on niiden varassa. Jos asennat vain yhden telineen,
kiinnitä vakaimet telineeseen. Jos asennat useita telineitä, yhdistä telineet
toisiinsa.

Ilmanvirtaus ja
pääsy osiin

Jätä noin 65 cm tilaa telineen eteen ja noin 75 cm tilaa telineen taakse riittävää
ilmanvirtausta ja huollon helpottamista varten.

Ympäristön
käyttölämpötila

Jos LifeSize Bridge 2200 asennetaan suljettuun tai moniosaiseen telineeseen,
telineen sisäinen lämpötila voi ylittää huoneympäristön lämpötilan. Suurin
sallittu käyttölämpötila on 40 celciusastetta.

Piirien
ylikuormitus

Harkitse, millainen vaikutus laitteen yhdistämisellä on virtalähdepiiriin ja kuinka
piirien ylikuormitus saattaa vaikuttaa ylivirtasuojaukseen ja virtalähteen
johdotukseen. Ota huomioon laitteen tyyppikilvessä annetut arvot harkitessasi
näitä seikkoja.

Luotettava
maadoitus

Koska luotettava ja jatkuva maadoitus on tärkeää, itse telineen tulee varmasti
olla maadoitettu. Kiinnitä erityistä huomiota virtalähteen muihin liitäntöihin
myös suorien haaroituskytkentöjen (esimerkiksi monipistorasia) lisäksi.

Telinekiinnikkeiden sijoittaminen
LifeSize Bridge 2200 toimitetaan varustettuna seuraavilla telinekiinnikkeillä:
•

Yksi telinekiinnike ja neljä tasakantaista ruuvia asennettuna rungon etuosan molemmille
puolille.

•

Neljä kartiopäistä ruuvia ja neljä välilevyä asennettuina rungon keskiosan molemmille
puolille.

•

Neljä kartiopäistä ruuvia ja neljä välilevyä asennettuina rungon takaosan molemmille
puolille.

Voit jättää telineen asennuskiinnikkeet oletusasentoon, poistaa kiinnikkeet kokonaan, tai
siirtää ne joko keski- tai takakohtaan rungon molemmille puolille.
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Telineen asennuskiinnikkeiden poistaminen
1. Aloita rungon oikealta puolelta (etuosan muovikehys ja LifeSize-logo itseäsi kohti) ja
irrota neljä litteäpäistä ruuvia ja asennuskiinnike rungosta.

ARTWORK IN PROGRESS

Huomautus:
Jos haluat siirtää kiinnikkeen rungon toiseen kohtaan, ohita loput tästä
toimintasarjasta ja siirry vaiheeseen 2 kohdassa “Telinekiinnikkeiden siirtäminen eri
kohtaan” sivulla 7.
2. Irrota rungon sivun keskiosasta kaksi ylintä kartiopäistä ruuvia ja välilevyä sekä alempi
kartiopäinen ruuvi ja välilevy, jotka ovat lähinnä rungon etuosaa.
3. Kiinnitä rungon sivun etuosasta kaksi kartiopäistä ruuvia ja välilevyt takaisin kahteen
alempaan reikään ja yksi kartiopäinen ruuvi ja välilevy rungon etuosaa lähimpään
ylempään reikään.
4. Kiristä kaikki ruuvit 1,13 Nm:n (10 in-lb) tiukkuuteen.
5. Irrota vasen telinekiinnike toistamalla samat vaiheet.
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Telinekiinnikkeiden siirtäminen eri kohtaan
1. Aloita rungon oikealta puolelta (etuosan muovikehys ja LifeSize-logo itseäsi kohti) ja
irrota neljä litteäpäistä ruuvia ja asennuskiinnike rungosta.
2. Irrota neljä kartiopäistä ruuvia ja välilevyt niistä kohdista, joihin haluat siirtää kiinnikkeet,
joko rungon keski- tai takaosasta.
3. Ruuvaa kiinnike runkoon neljällä litteäpäisellä ruuvilla siihen kohtaan, josta poistit ruuvit
ja välilevyt vaiheessa 2.
4. Kiinnitä neljä kartiopäistä ruuvia ja välilevyt takaisin paikalleen rungon etuosaan.
5. Kiristä kaikki ruuvit 1,13 Nm:n (10 in-lb) tiukkuuteen.
6. Siirrä telineen vasen kiinnike samaan kohtaan rungon vasemmalle puolelle käymällä
läpi samat vaiheet.
Järjestelmän asentaminen telineeseen
Kun telineen asennuskiinnikkeet ovat oikeissa kohdissa, asenna järjestelmä telineeseen.
1. Kohdista järjestelmä haluttuun asentoon telineessä.
Huomautus:
huoltoa varten.

Varmista, että olet jättänyt riittävästi tilaa sarjaportin liitännälle ja

2. Kiinnitä järjestelmän asennuskiinnikkeet telineeseen asianmukaisilla kiinnikkeillä (ei
toimiteta järjestelmän mukana).
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Virran kytkeminen ja uudelleenkäynnistys
Järjestelmän takaosassa sijaitsevalla virtakytkimellä hallitaan järjestelmän päävirtaa.
Järjestelmä on valmiustilassa, kun verkkovirtajohto on liitettynä ja virtakytkin käännetty
päälle. Virtakytkimen katkaisu kytkee myös valmiustilan pois päältä.
Paina ja pidä alhaalla järjestelmän etuosan nollauspainiketta, kun haluat käynnistää
järjestelmän uudelleen. Merkkivalot osoittavat seuraavia tiloja:
Merkkivalo

Ilmaisin

Järjestelmän tila/
Nollaus

Kun nollauspainiketta ei ole painettu:
•
Vakaa sininen — Järjestelmä on jouten (ei meneillään olevia tai
aikataulutettuja soittoja).
•

Nopeasti vilkkuva sininen — Järjestelmä on käytössä (soitto meneillään).

•

Hitaasti vilkkuva sininen — Aikataulun mukaisia soittoja odotetaan.

•

Vakaa violetti — Järjestelmän päivitys meneillään.

•

Vakaa punainen — Vakava virhe.

Kun painat nollauspainiketta, ilmaisin käy läpi seuraavat vaiheet.
•
Vuorottainen sininen ja punainen — Vapauta, jos haluat käynnistää
järjestelmän uudelleen muuttamatta määrityksiä.

Verkkotoiminta/n
opeus

•

Vakaa vihreä — Vapauta, jos haluat käynnistää järjestelmän uudelleen ja
nollata asetukset oletuksiin.

•

Vilkkuva vihreä — Vapauta, jos haluat käynnistää järjestelmän uudelleen,
nollata asetukset oletuksiin ja vaihtaa eri osioon.

•

Vakaa sininen — Painikkeen vapauttaminen ei käynnistä uudelleen tai
muuta arvoja.

Vakaa keltainen verkkoportissa osoittaa toimivaa linkkiä. Vilkkuva keltainen
osoittaa sekä toimivaa linkkiä että verkkotoimintaa portissa. Aktiivisessa
portissa nopeus ilmaistaan toisella ilmaisimella seuraavasti:
Ei mitään/pois — 10 Mb/s.
Vihreä — 100 Mb/s.
Oranssi — 1000 Mb/s.
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Määritysten tekeminen LifeSize Bridge 2200 -laitteeseen
Kun järjestelmä on käynnistynyt, IP-osoite täytyy määrittää joko käyttämällä tietokoneen ja
järjestelmän väliin suoraan liitettyä ethernet-kaapelia ja LifeSize Utility, tai käyttämällä
sarjakaapelia ja pääteohjelmaa.

Suoraan liitetyn ethernet-kaapelin käyttö
1. Varmista, ettei järjestelmään ole liitetty muuta ethernet-kaapelia.
2. Liitä ethernet-kaapeli tietokoneen ja järjestelmän väliin.
3. Anna DHCP-osoitehaun suorittaa aikakatkaisu, noin 30 sekunnissa.
Tietokoneesi IP-osoitteeksi määritetään tällöin 169.254.x.x.
4. Määritä järjestelmä LifeSize-apuohjelman avulla käyttämään oletuksena IP-osoitetta
169.254.1.1. Katso LifeSize Utility 2200:n ylläpitäjän oppaasta apuohjelman asennus- ja
käyttöohjeita.
5. Kun olet saanut yhteyden apuohjelmaan, voit kytkeä pääverkkokaapelin johonkin
järjestelmän muuhun porttiin.

Sarjaliitännän käyttäminen
1. Avaa tietokoneessa yhteys sarjaliitäntään käyttäen sovelluksia kuten HyperTerminal,
Tera Term, Cygwin tai PuTTY. Käytä COM1-, COM2- tai COM3-porttia järjestelmän
vaatimusten mukaan.
2. Määritä sarjaliitäntä seuraavasti:
-

Baudinopeus — 9600

-

Databitit — 8 bittiä

-

Pariteetti — ei mitään

-

Stop-bitit — 1 bitti

-

Vuon ohjaus — ei mitään

3. Saatuasi kehotteen, kirjaudu sisään oletusylläpitäjänä. Sekä käyttäjänimi että salasana
ovat kumpikin admin.
4. Muuta admin-salasana komennolla set password (aseta salasana). Salasanan täytyy
olla vähintään 5 merkin pituinen. LifeSize suosittelee isojen ja pienten kirjainten sekä
numeroiden yhdistelmää.
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5. Määritä verkko käyttämään joko IP-osoitetta tai DHCP-toimintoa.
Huomautus: Jos määrität staattisen IP-osoitteen, sinun tarvitsee ensin määrittää
yhdyskäytävä komennolla set gateway <yhdyskäytäväosoite>. Yhdyskäytävä
täytyy asettaa ennen portin määrittämistä, sillä muutoin osoite muuttuu eikä reititys ole
mahdollista. Esimerkiksi set gateway 10.10.10.1.
set ethN <dhcp>|<ip-osoite>/<maskikoko> [yleisosoite]|<ip-osoite>
<verkkomaski> [yleisosoite]
Jos haluat esimerkiksi asettaa verkkoportin 0 staattiseksi IP-asetukseksi
10.10.10.5, aliverkon peitteeksi 255.255.255.0, ja yleisosoitteeksi 10.10.10.255,
syötä seuraavat:
set eth0 10.10.10.5 255.255.255.0 10.10.10.255
Yleisosoite on tässä komennossa valinnainen, ellei käytössä ole standardin
ulkopuolinen yleisosoite.
Huomautus: Jos yhdistät siltaan VLAN-pääverkon, sinun tulee asettaa
VLAN-tunniste tälle liittymälle:
set ethN <vlan {0..4094}>
Esimerkiksi:
set eth0 10.10.10.15/24

6. Sillan verkkoliitännät on määritetty automaattisesti neuvottelemaan nopeus- ja
dupleksiasetukset oletuksena. Jos asennus vaatii kiinteän nopeuden ja dupleksin,
määritä verkkoliitännän nopeus (10, 100 tai 1000 Mb/s) ja täysi tai puolidupleksi portille
komennolla set ethN.
set ethN <auto>|<{10|100|1000} {koko|puoli}>
7. Voit näyttää nykyiset määritykset komennolla show all. Katso “Lisämääritykset
sarjaportin kautta” sivulla 12, jos haluat nähdä muita sarjaportin kautta suoritettavia
komentoja.
8. Komento exit sulkee sarjaliitännän.
9. Irrota sarjakaapeli järjestelmästä ja tietokoneesta.
10. Avaa LifeSize Utility järjestelmän muita määrityksiä varten.
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Lisämääritykset sarjaportin kautta
Käytä seuraavia valinnaisia komentoja järjestelmän lisämäärityksiä varten.
Saat komennot esiin kirjoittamalla help.
Kirjoita help komentonimi niin saat ohjeet kyseiselle komennolle.
NTP-palvelinkomennot
Anna komento set ntp <ntp-palvelin> halutessasi määrittää järjestelmän
NTP-palvelimen. Määritä NTP-palvelimen IP-osoite tai DNS-nimi. Voit asettaa ainoastaan
yhden NTP-palvelinosoitteen komentoa kohti; viimeisin asetus korvaa aiemmat syötteet.
Järjestelmän aikakomennot
Näytä järjestelmän aika komennolla show time.
Aseta järjestelmän aika manuaalisesti komennolla set time.
set time [KK/PP/VVVV] tt:mm[:ss]
Aikavyöhykekomennot
Komennolla show timezone voit näyttää järjestelmän nykyisen aikavyöhykkeen.
Komennolla set timezone voit määrittää järjestelmän aikavyöhykkeen. Vyöhyke on
kaupungin nimi, kaupungin nimi, jota edeltää maanosa, tai se voi olla aikavyöhykkeen
tunnistin.
set timezone <vyöhyke>
Esimerkiksi:
set timezone Chicago
Komennolla help zones voit näyttää luettelon mahdollisista arvoista.
SSH-asetusten komennot
Käytä show ssh -komentoa, kun haluat nähdä tai määrittää SSH-asetukset.
Järjestelmäkomentojen nollaaminen
Käytä reset <defaults [vaihto]> -komentoa järjestelmän palauttamiseksi
oletusarvoihin. Käytä vaihto-muuttujaa, jos haluat nollata järjestelmän aiemman asennuksen
määrityksiin.
Katso LifeSize Bridgen ylläpitäjän oppaasta ohjeita LifeSize Utility asennuksesta ja käytöstä,
jos haluat tehdä lisämäärityksiä selaimesta.
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