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LifeSize Bridge 2200 – Komponenter
LifeSize Bridge 2200 är ett 2U-system (8,89 cm, 3,5 tum) som kan monteras på ett stativ.
Systemet levereras med följande komponenter:
•

LifeSize Bridge 2200

•

Strömsladd

•

Seriell kabel

Du får bästa prestanda om du använder en Ethernet-kabel, kategori 6, (ej inkluderad) för
anslutning av LifeSize Bridge 2200 till nätverket. Minst kategori 5e krävs.
Obs!

Aktuell produktinformation finns på lifesize.com/support.

Beaktanden vid distribution
Välj en plats i ett område som är rent och dammfritt med god ventilation. Undvik områden
där värme, elektriskt brus och elektromagnetiska fält genereras. Välj ett område i närheten
av en jordad elektrisk kontakt. Om du ska montera systemet på ett nytt eller befintligt stativ
ska du läsa avsnittet “Installera LifeSize Bridge 2200 i ett stativ” på sidan 6 för att få
anvisningar för detta.
LifeSize rekommenderar att du installerar LifeSize Bridge 2200 på ett gigabit
Ethernet-nätverk för bästa prestanda.

LifeSize Bridge 2200 – Installation
Innan du installerar LifeSize Bridge 2200 ska du läsa Meddelanden om säkerhet och
förordningar från myndigheter, som innehåller viktig säkerhetsinformation. Det här
dokumentet finns på cd-skivan med dokumentation och på lifesize.com/support.
Installera LifeSize Bridge 2200 genom att följa de här anvisningarna:
1. Ta ut alla komponenter från produktförpackningen.
2. Förbered chassit för installation. Du kan installera systemet i någon av följande
maskinvarukonfigurationer:
-

Med stativmonteringskonsolerna i standardkonfigurationen. Fortsätt till 3.

-

Med borttagna stativmonteringskonsoler. Se avsnittet “Borttagning av stativets
monteringkonsoler” på sidan 7.

-

Med stativmonteringskonsolerna flyttade till en annan position. Se avsnittet “Flytta
stativmonteringskonsolerna till en annan position” på sidan 7.
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3. Placera systemet på lämplig plats i din miljö. Se “Installera LifeSize Bridge 2200 i ett
stativ” på sidan 6 om du ska installera systemet i ett stativ.
4. Anslut nätverkskabeln till en av de fyra nätverksportarna (två på framsidan och två på
baksidan). Anslut den andra änden av nätverkskabeln till en aktiv nätverksport.
Obs! Den här utgåvan av LifeSize Bridge 2200 kan endast använda en nätverksport
åt gången. Du kan ansluta till valfri nätverksport, men du kan inte ansluta till någon av
de tre återstående nätverksportarna förrän du har kopplat från den första porten.
5. Anslut strömsladden på baksidan av systemet. Anslut den andra änden av
strömsladden till ett jordat strömuttag.

ARTWORK IN PROGRESS

6. Koppla den seriella kabeln till den seriella porten på systemets framsida. Anslut den
andra änden av den seriella kabeln till en seriell port på en dator.

ARTWORK IN PROGRESS

Obs! Om det inte finns någon seriell port på datorn ska du använda en USB-till-seriell
adapter för att ansluta den seriella kabeln till en USB-port på datorn. USB-porten på
baksidan är avsedd för framtida användning.
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7. Slå på strömbrytaren på baksidan av systemet. Se avsnittet “Ström och omstart”
på sidan 9.

8. Avsnittet “Konfigurera LifeSize Bridge 2200” på sidan 10 innehåller anvisningar för hur
du konfigurerar bryggan med en seriell port.
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Installera LifeSize Bridge 2200 i ett stativ
Använd de medföljande stativmonteringsdelarna för att installera LifeSize Bridge 2200 i ett
stativ. Proceduren för stativmontering kan variera beroende på skillnader mellan olika stativ.
Läs därför de installationsanvisningar som medföljde ditt stativ tillsammans med de här
anvisningarna.
Tänk på följande när du planerar stativinstallationen:
Stativets
stabilitet

Kontrollera att nivelleringsstöden längst ned på stativet är helt utdragna till
golvet när stativets fulla belastning vilar mot dem. Montera stabilisatorer på
stativet vid installation av ett enskilt stativ. Koppla samman stativen vid
installation av flera stativ.

Luftflöde och
åtkomst

Lämna ca 63,5 cm (25 tum) fritt utrymme framför stativet och ca 76 cm
(30 tum) fritt utrymme bakom stativet för att medge tillräckligt luftflöde och
åtkomst för service.

Omgivande
driftstemperatur

Om du installerar LifeSize Bridge 2200 i ett stängt stativ eller flera
sammankopplade stativ kan driftstemperaturen i stativmiljön vara högre än den
omgivande rumstemperaturen. Den högsta tillåtna driftstemperaturen är
40 grader Celsius.

Kretsöverbelastning

Ta hänsyn till anslutningen av utrustningen till nätadapterkretsen och den
påverkan som eventuell kretsöverbelastning kan ha på överströmsskydd och
ledningarna i nätadaptern. Notera särskilt värdena på utrustningens namnskylt
när du beaktar detta faktum.

Tillförlitlig
jordning

Tillförlitlig jordning måste alltid upprätthållas och du ska därför se till att själva
stativet är jordat. Var särskilt uppmärksam på nätadapterns anslutningar
förutom de direkta anslutningarna till extra kretsar (t.ex. strömskenor).

Placering av stativets monteringsdelar
LifeSize Bridge 2200 levereras med följande stativmonteringsdelar:
•

En stativmonteringskonsol med fyra skruvar med platta huvuden installerade på
framsidan av varje chassisida.

•

Fyra skruvar med koniska huvuden och fyra brickor installerade i mitten på varje
chassissida.

•

Fyra skruvar med koniska huvuden och fyra brickor installerade på baksidan av varje
chassissida.

Du kan låta stativmonteringskonsolerna vara kvar i standardpositionen, ta bort dem helt och
hållet eller flytta dem till de mittersta eller bakre positionerna på varje chassisida.
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Borttagning av stativets monteringkonsoler
1. Börja på chassits högra sida (vänd mot framsidan med plasteggen och
LifeSize-logotypen) och ta bort de fyra skruvarna med platta huvuden och
stativmonteringskonsolen från chassit.

ARTWORK IN PROGRESS

Obs! Om du vill flytta konsolen till en annan position på chassit ska du hoppa över
resten av den här proceduren och fortsätta till steg 2 under "Flytta
stativmonteringskonsolerna till en annan position" på sidan 7.
2. Ta bort de två övre skruvarna med koniska huvuden och brickorna från den mittersta
positionen på chassit och den nedersta skruven med koniskt huvud och brickan närmast
chassits framsida.
3. Sätt i de två skruvarna med koniska huvuden och brickorna i de två nedersta hålen på
den främre positionen på chassisidan och en skruv med koniskt huvud och bricka i det
översta hålet närmast chassits framsida.
4. Dra åt alla skruvarna med 1,3 Nm vridmoment.
5. Upprepa de här anvisningarna för att ta bort den vänstra stativmonteringskonsolen.
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Flytta stativmonteringskonsolerna till en annan position
1. Börja på chassits högra sida (vänd mot framsidan med plasteggen och
LifeSize-logotypen) och ta bort de fyra skruvarna med platta huvuden och
stativmonteringskonsolen från chassit.
2. Ta bort de fyra skruvarna med koniska huvuden och brickorna från den position dit du
vill flytta konsolerna, antingen i mitten av eller på baksidan av chassit.
3. Montera konsolen på chassit med de fyra skruvarna med platta huvuden vid den
position från vilken du tog bort skruvarna och brickorna i steg 2.
4. Sätt tillbaka de fyra skruvarna med koniska huvuden och brickorna vid positionen på
chassits framsida.
5. Dra åt alla skruvarna med 1,3 Nm vridmoment.
6. Upprepa de här anvisningarna för att flytta den vänstra stativmonteringskonsolen till
samma position på den vänstra sidan av chassit.
Installera systemet i ett stativ
När du har monterat konsolerna i rätt position ska du installera systemet i stativet.
1. Rikta in systemet i lämplig position på stativet.
Obs! Se till att det finns tillräckligt utrymme för åtkomst till den seriella porten för
anslutning och service.
2. Fäst stativmonteringskonsolerna på systemet i stativet med lämpliga delar för det
aktuella stativet (ej inkluderade).
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Ström och omstart
Strömbrytaren på baksidan av systemet används för att slå på och stänga av
huvudströmmen till systemet. Strömtillförsel till systemet i viloläge är tillgänglig när
växelströmssladden är ansluten och strömbrytaren är påslagen. Om du stänger av
strömbrytaren, bryts även strömmen till viloläget.
Tryck på och håll ned återställningsknappen på systemets framsida för att återställa
systemet. LED-indikatorerna anger följande tillstånd:
LED

Indikator

Systemstatus/
Återställning

När återställningsknappen inte trycks in:
•
Solid blå – systemet är i viloläge (inga aktuella eller schemalagda
samtal).
•

Snabbt blinkande blå — systemet används (samtal pågår).

•

Långsamt blinkande blå — schemalagda samtal väntar.

•

Solid purpur — systemuppgradering pågår.

•

Solid röd — allvarligt fel har inträffat.

När du trycker på återställningsknappen växlar indikatorn mellan följande
tillstånd:
•
Alternerande blått och rött — släpp för att starta om systemet utan att
ändra konfigurationen.

Nätverksaktivite/
Hastighet

•

Solid grön — släpp för att starta om systemet och återställa alla
inställningar till standardvärdena.

•

Blinkande grön — släpp för att starta om systemet, återställa alla
inställningar till standardvärdena och byta till en alternativ partition.

•

Solid blå — om du släpper knappen startas inte systemet om och inga
värden ändras.

Solid gul på en nätverksport anger en giltig länk. Blinkande gul anger både en
giltig länk och nätverksaktivitet i porten. Hastighet för en aktiv port anges av
en andra indikator enligt följande:
Ingen/Av — 10 Mb/s.
Grön — 100 Mb/s.
Orange — 1000 Mb/s.
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Konfigurera LifeSize Bridge 2200
När systemet har startas måste du antingen konfigurera IP-adressen med hjälp av en
direktansluten Ethernet-kabel mellan datorn och systemet och sedan använda LifeSize
Utility eller använda en seriell kabel och ett terminalprogram.

Använda en direktansluten Ethernet-kabel
1. Kontrollera att det inte finns några andra Ethernet-kablar anslutna till systemet.
2. Koppla en Ethernet-kabel mellan datorn och systemet.
3. Tillåt att DHCP-adresshämtning tidsutlöser, ca 30 sekunder.
Datorn konfigureras sedan med IP-adressen 169.254.x.x.
4. Använd LifeSize Utility för att konfigurera ditt system med standard-IP-adressen
169.254.1.1. LifeSize Bridge 2200 Handbok för administratörer innehåller anvisningar
för installation och användning av verktyget.
5. När du har anslutit till verktyget kan du ansluta huvudnätverkskabeln till en annan port
på systemet.

Använda en seriell anslutning
1. Öppna en anslutning till den seriella porten på datorn med hjälp av en tillämpning som
HyperTerminal, Tera Term, Cygwin eller PuTTY. Använd COM1, COM2 eller COM3
enligt vad som är lämpligt för ditt system.
2. Konfigurera den seriella anslutningen så här:
-

Överföringshastighet — 9600

-

Databitar — 8 bit

-

Paritet — ingen

-

Stoppbit — 1 bit

-

Flödesreglering — ingen

3. Logga in som standardadministratör vid prompten. Både användarnamnet och
lösenordet är admin.
4. Ändra lösenordet för admin med kommandot set password. Lösenord måste bestå av
minst 5 tecken. LifeSize rekommenderar att du använder en kombination av stora och
små bokstäver och siffror.
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5. Konfigurera ditt nätverk för användning med en IP-adress eller DHCP.
Obs! Om du konfigurerar en statisk IP-adress måste du först konfigurera en gateway
med hjälp av kommandot set gateway <gatewayadress>. Du måste ställa in
gatewayen innan du konfigurerar porten annars ändras adressen och routing är då inte
möjligt. Exempel: set gateway 10.10.10.1.
set ethN <dhcp>|<iip-adress>/<maskstorlek> [broadcast]|<ip-adress>
<nätmask> [broadcast]
Exempel: om du vill använda nätverksporten 0 till den statiska IP-adressen
10.10.10.5, subnätmasken 255.255.255.0 och utsändningsadressen 10.10.10.255
ska du ange följande:
set eth0 10.10.10.5 255.255.255.0 10.10.10.255
Utsändningsadressen är valfri i det här kommandot såvida inte en icke standard
utsändningsadress används.
Obs! Om du ansluter en VLAN-trunk till bryggan måste du ställa in en VLAN-tagg för
det gränssnittet:
set ethN <vlan {0..4094}>
Exempel:
set eth0 10.10.10.15/24

6. Bryggans nätverksportar är som standard konfigurerade att förhandla inställningar för
hastighet och duplex automatiskt. Om installationen kräver fast hastighet och duplex
ska du konfigurera hastigheten för nätverksanslutningen (10, 100 eller 1000 Mb/s) och
full eller halv duplex för porten med kommandot set ethN.
set ethN <auto>|<{10|100|1000} {full|halv}>
7. Visa den aktuella konfigurationen genom att köra kommandot show all. “Ytterligare
konfiguration från den seriella porten” på sidan 12 innehåller en lista över de ytterligare
kommandon som du kan köra från den seriella porten.
8. Skriv in exit för att stänga den seriella anslutningen.
9. Koppla från den seriella kabeln från systemet och datorn.
10. Öppna LifeSize Utility för att konfigurera systemet ytterligare.
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Ytterligare konfiguration från den seriella porten
Använd nedanstående valfria kommandon för ytterligare konfiguration av systemet.
Skriv in help för att visa en lista över kommandon.
Skriv in help kommando för att visa hjälp för kommandot.
NTP-serverkommandon
Använd kommandot set ntp <ntp-server> för att konfigurera NTP-servern för systemet.
Ange IP-adressen eller DNS-namnet för NTP-servern. Du kan endast ställa in en
NTP-serveradress per kommando, den senast angivna skriver över eventuella tidigare
poster.
Kommandon för systemtid
Använd kommandot show time för att visa systemtiden.
Använd kommandot set time för konfigurera systemtiden manuellt.
set time [MM/DD/YYYY] hh:mm[:ss]
Kommandon för tidszon
Använd kommandot show timezone för att visa systemets aktuella tidszon.
Använd kommandot set timezone för att konfigurera tidszonen för systemet, där zone är
namnet på en ort, namnet på en ort föregånget av en kontinent eller en tidszonidentifierare.
set timezone <zon>
Exempel:
set timezone Chicago
Använd kommandot help zones för att visa en lista över möjliga värden.
Kommandon för SSH-inställningar
Använd kommandot show ssh för att visa eller konfigurera SSH-inställningarna.
Kommandon för återställning av systemet
Använd kommandot reset<standard [växla]> för att återställa systemet till
standardvärdena. Använd argumentet swap för att återställa systemetet till föregående
installation.
LifeSize Bridge Handbok för administratörer innehåller anvisningar för installation och
användning av LifeSize Utility för ytterligare konfiguration från en webbläsare.
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