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OmniView  
SOHO KVM-

switch met audio-
ondersteuning

2/4 SOHO 
USB/PS2  

kabelsets, 1,8 m 
 

Handleiding Beknopte 
installatiehandleiding

9V/1,1A-gelijkstroom-
voedingsadapter met 
een Engelse en een 
Europese stekker

hoofdstuk 

Inleiding 

Gefeliciteerd met de aankoop van de Belkin OmniView SOHO KVM-switch met 
audio-ondersteuning (de KVM-switch). Ons uitgebreide programma KVM-
oplossingen bewijst de inzet van Belkin om duurzame producten van hoge 
kwaliteit te leveren voor een aantrekkelijke prijs. Met de KVM-switches van 
Belkin kunt u meerdere computers en/of servers vanaf één console beheren. 
Ze zijn leverbaar in een groot aantal uitvoeringen, zowel voor kleine als voor 
zeer grote configuraties. Deze compacte, betaalbare OmniView KVM-switch 
wordt geleverd met drie jaar garantie en gratis technische ondersteuning. 

Deze handleiding geeft u alle informatie over uw nieuwe switch, van installatie 
en bediening tot en met het oplossen van problemen - in het onwaarschijnlijke 
geval dat deze zich voordoen. Voor meer informatie over het installeren van uw 
KVM-switch verwijzen wij u naar de beknopte installatiehandleiding. 
 

Wij danken u hartelijk voor het kopen van de OmniView KVM-switch met 
audio-ondersteuning van Belkin. Wij stellen uw vertrouwen in ons product 
zeer op prijs. Ongetwijfeld begrijpt u al gauw waarom wereldwijd meer dan 1 
miljoen OmniView KVM-switches van Belkin in gebruik zijn. 
  

 Inhoud van de verpakking
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Overzicht

Productkenmerken
Videoresolutie
De SOHO KVM-switch ondersteunt videoresoluties van tot 2048x1536 pixels 
zodat de aangesloten computers de nieuwste videoweergavetechnieken kunnen 
gebruiken.

Flash-upgrade
Omdat u de firmware steeds kunt upgraden is deze KVM-switch een veilige 
investering met een lange levensduur. Bij compatibiliteitsproblemen hoeft u geen 
nieuwe KVM-switch aan te schaffen. Eenvoudig upgraden van de firmware is 
genoeg. Zo is ook een speciale upgrade-kabel overbodig; u gebruikt gewoon 
dezelfde KVM-kabel waarmee uw computer aangesloten is.

Luidspreker/microfoon-ondersteuning
Met deze SOHO KVM-switch kunt u een set luidsprekers en een microfoon met de 
aangesloten computers delen. U hoeft de luidsprekers en de microfoon dus niet los 
te maken en opnieuw aan te sluiten wanneer u van de ene computer op de andere 
overschakelt.

Rechtstreekse-poortkeuzeknoppen
Met de knoppen voor rechtstreekse poortkeuze, aan de voorkant van de SOHO 
KVM-switch, schakelt u in een oogwenk van de ene computer naar de andere over. 
Met deze toetsen schakelt u ook naar een andere KVM-poort of de luidsprekers / 
microfoon over.

Kabels
Alle kabels die u nodig hebt zijn 1,8 m lang en worden in de doos meegeleverd. 
U kunt dus direct met de KVM-switch aan de slag. De kabels zijn ook dunner en 
gemakkelijker weg te werken.

LED-statuslampjes
Op elke knop zitten twee statuslampjes. Het ene lampje geeft aan welke poort de 
KVM-switch gebruikt en het andere op welke poort de audioweergave / microfoon 
actief is.
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Overzicht

Vereiste apparatuur
Besturingssystemen 
OmniView SOHO KVM-switches met audio-ondersteuning zijn geschikt 
voor computers die gebruik maken van:

Platforms 
Windows® 2000, XP, Vista®, Server 2003
DOS
Linux®

Novell® NetWare® 4.x/5.x
Mac OS®* X v10.x
*met USB-ondersteuning

Toetsenborden 
Ondersteunt toetsenborden met 101, 102, 104 of 107 toetsen

Muizen 
Muizen met 2, 3, 4 of 5 knoppen die compatibel zijn,
met Microsoft®

Opmerking: Muissoftware wordt niet ondersteund.

Monitor
VGA
SVGA
MultiSync®

Microfoon
Multimediamicrofoon / stereo met 3,5 mm-connectors

Audio 
Multimedialuidsprekers / stereo met 3,5mm-connectors

Voedingsadapter
9V/1,1A-gelijkstroomadaptert
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De KVM-switch in beeld

Vooraanzicht

Achteraanzicht

KVM Soho VGA U-type 4 Port Enclosure
Print Graphics v.2.1 F1DS102L, F1DS104L

front panel

back panel

KVM Soho DVI 4 Port Enclosure
Print Graphics v.2.1 F1DD102L, F1DD104L

front panel

back panel

KVM Soho VGA T-type 4 Port Enclosure
Print Graphics v.2.1 F1DS102J, F1DS104J

front panel

back panel

Audio/
microfoonschakelaar

KVM-switch

KVM Soho VGA U-type 4 Port Enclosure
Print Graphics v.2.1 F1DS102L, F1DS104L

front panel

back panel

KVM Soho DVI 4 Port Enclosure
Print Graphics v.2.1 F1DD102L, F1DD104L

front panel

back panel

KVM Soho VGA T-type 4 Port Enclosure
Print Graphics v.2.1 F1DS102J, F1DS104J

front panel

back panel

Aansluiting voor 
gelijkstroomvoeding

Audio/microfoon-
consoleaansluitingen 

1e computer
Consoleaansluitingen

audio/microfoon

USB-poort 
console

PS/2-poort 
console

VGA-poort 
console

Poort 1e 
computer

Poort 2e 
computer

Poort 3e 
computer

Poort 4e 
computer

Audio/microfoon-consoleaansluitingen voor 
extra computers

Poortstatuslampjes
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Technische gegevens
Artikelnummer:  F1DS102Jea, F1DS104Jea

Voeding:   Voedingsadapter (9V DC, 1,1 A) met 
positieve polariteit op de middenpin

Ondersteunde pc's:  2 (F1DS102Jea), 4 (F1DS104Jea)

Consoletoetsenbord:  PS/2 en USB 

Consolemuis:  PS/2 en USB 

Ondersteunde monitoren:  VGA en SVGA MultiSync, LCD

Maximale resolutie:  2048x1536 bij 85 Hz

Audio-ingang/uitgang:  3,5mm-aansluiting 

Microfooningang/uitgang:  3,5mm-aansluiting 

VGA-poort:  Type HDDB, 15-polig

LED-statuslampjes:  4 (F1DS102Jea), 8 (F1DS104Jea)

Behuizing:  Slagvaste kunststof

Afmetingen:  F1DS102Jea

 317,5 (l) x 139,7 (b) x 139,7 (d) mm  
  

 F1DS104Jea

 317,5 (l) x 139,7 (b) x 139,7 (d) mm  
  

Gewicht: F1DS102Jea 
 0,67 kg 

 F1DS104Jea 
 0,68 kg 

Bedrijfstemperatuur:  0 tot 40 °C

Opslagtemperatuur:  -20 tot 60 °C

Luchtvochtigheid:  0-80% relatief, niet-condenserend

Garantie:  Drie jaar

Opmerking: Deze informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden 
gewijzigd.
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De KVM-switch installeren 

Voorconfiguratie
De beste plaats voor uw KVM-switch
Door zijn compacte vormgeving is deze KVM-switch ideaal voor plaatsing op uw 
bureau. Hou rekening met het volgende voordat u een plaats voor de KVM-switch 
kiest: of u de toetsen voor rechtstreekse poortkeuze wilt gebruiken; de lengte van 
de kabels die verbonden zijn met uw toetsenbord, muis en monitor; de afstand van 
de computers tot de console en de lengte van de kabels die u gebruikt voor het 
aansluiten van de computers op de KVM-switch.

Vereisten m.b.t. kabelafstand
Voor PS/2-computers: VGA-signalen blijven het best behouden wanneer zij worden 
verzonden over maximaal 7,6 meter. Wanneer de te overbruggen afstand groter 
dan 7,6 meter wordt, neemt de kans op verslechtering van het signaal toe. Vandaar 
dat wij u aanraden uw PS/2-computer op een afstand van maximaal 7,6 meter van 
uw KVM-switch te plaatsen.

Voor USB-computers: USB-signalen kunnen over een afstand van 4,6 meter 
tussen de KVM-switch en de CPU worden verzonden. Bij overbrugging van grotere 
afstanden is de kans op signaalvervorming groter. 

Waarschuwingen: 
Leg kabels niet in de buurt van fluorescentielampen, airco-apparatuur of machines 
die elektrische ruis kunnen veroorzaken (zoals stofzuigers).

Een KVM-switch installeren
Dit hoofdstuk bevat alle informatie die u nodig hebt om de hardware van een 
enkele KVM-switch te installeren. (F1DS102Jea of F1DS104Jea)

Belangrijke opmerking: Zorg ervoor dat alle apparatuur is uitgeschakeld voordat 
u iets op de KVM-switch of een van de computers aansluit. Als u kabels aansluit op 
of losmaakt van ingeschakelde computers, kunt u de computers en de KVM-switch 
onherstelbaar beschadigen. Digiconnect is niet verantwoordelijk voor schade die 
door deze handelingen wordt veroorzaakt.

Typen kabels/modellen:
PS/2- en USB-modellen maken gebruik van: VGA/USB/PS/2 combi-kabel die 

is aangesloten op de USB- of PS/2-
connector van de host-PC.
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De KVM-switch installeren 

De KVM-switch aansluiten 
Belangrijk! Als u een PS/2-computer gebruikt: Zorg ervoor dat al uw PS/2-
computers uitgeschakeld zijn voordat u ze op de KVM-switch aansluit. Als u dat 
niet doet, is de kans groot dat de installatie van het KVM-switch-systeem mislukt. 
USB-computers hebben deze beperking echter niet.

Stap 1 
Sluit het gezamenlijke toetsenbord 
evenals de monitor en de muis 
aan op de consolepoort aan de 
achterzijde van de KVM-switch.

Stap 2 
Sluit uw PS/2-computer aan 
op een computerpoort aan 
de achterkant van de KVM-
switch.

Stap 3 
Bij gebruik van USB-
computers dient u gebruik te maken van de speciale USB-PS/2 KVM-kabel (met 
de USB-naar PS/2-adapter) om de KVM-switch op een USB-computer  
(PS/2-computer) aan te sluiten.  

Belangrijk! De speciale KVM-kabel is voorzien van een PS/2-
toetsenbordconnector, een USB-connector en een HDB-videoconnector om de 
verbinding met de computer tot stand te brengen. Wanneer u deze op een voor 
USB geschikte computer aansluit, gebruikt u alleen de USB-connector en laat u 
de PS/2-connector los hangen. Wanneer u deze op een PS/2-computer aansluit, 
sluit u eenvoudigweg een USB-naar-PS/2-adapter op de USB-connector aan en 
hebt u een PS/2-connector voor de muis.  
Sluit de USB-connector en de PS/2-toetsenbordconnector NOOIT tegelijk op 
een computer aan.
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De KVM-switch installeren

Luidsprekers en microfoon aansluiten 
Opmerking: U bent niet verplicht om luidsprekers en microfoons op uw KVM-

switch aan te sluiten.

Audiocomponenten aansluiten 
1.  Sluit de male 3,5mm-connector van uw luidsprekerkabels op de lichtgele 

audio-uitgang in het consolegedeelte van de KVM-switch aan.

2.  Neem de microfoonkabel die verbonden is met uw microfoon en sluit de male 
3,5mm-connector aan op de roze microfoonaansluiting in het console-deel 
van de KVM-switch.

 

3.  Sluit het ene uiteinde van de SOHO USB-kabelset met de lichtgele male 
3,5mm-connector op de luidsprekeruitgang van uw geluidskaart of computer 
aan en sluit het andere uiteinde op de audio-ingang van de KVM-switch aan.

4.  Sluit het ene uiteinde van de KVM-kabel met de roze male 3,5mm-connector 
op de microfoonaansluiting van uw geluidskaart of computer aan en sluit het 

andere uiteinde op de roze microfoonaansluiting van de KVM-switch aan.
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De KVM-switch installeren

De systemen inschakelen
U moet de KVM-switch inschakelen voordat u de computers start. 

Nadat u alle kabels hebt aangesloten, schakelt u de met de KVM-
switch verbonden computers in. Alle computers kunnen tegelijk worden 
ingeschakeld. De KVM-switch emuleert op elke poort zowel een muis als een 
toetsenbord en stelt uw computer in staat normaal op te starten.  De KVM-

switch is nu in principe klaar voor gebruik.

De computer waarop u wilt werken kunt u selecteren met de knoppen 
voor rechtstreekse poortkeuze aan de voorkant van de KVM-switch of met 
sneltoetscommando's op het toetsenbord. Hou er rekening mee dat de 
monitor één tot twee seconden nodig heeft om na het omschakelen beeld te 
geven. Dit heeft te maken met de verversingsfrequentie van het videosignaal. 
Bovendien is een hersynchronisatie van de muis- en toetsenbordsignalen 
nodig. Dit behoort tot de normale werking en het zorgt er voor dat de juiste 
synchronisatie tot stand komt.
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De KVM-switch gebruiken

Een computer met de knoppen voor rechtstreekse 
poortkeuze selecteren 
U kunt de computer waarop u wilt werken rechtstreeks kiezen door de 
corresponderende rechtstreekse-poortkeuzeknop naast de betreffende poort in 
te drukken. Het betreffende statuslampje licht op om aan te geven dat de poort 
momenteel is geselecteerd.

•  Door op het midden van de knop te drukken schakelt u zowel de KVM-switch als 
de audiofuncties voor die specifieke computer tegelijk in.

•  Door op het KVM-LED aan de linkerkant van de knop te drukken, schakelt u alleen 
uw toetsenbord, monitor en muis naar een andere aangesloten computer over.

•  Door op de audio-LED rechts op de knop te drukken, kunt u de audiofuncties 
onafhankelijk overschakelen terwijl u op een andere computer doorwerkt. 

Een computer via sneltoetscommando's selecteren Een 
sneltoetscombinatie op het toetsenbord bestaat uit ten minste drie 
specifieke toetsaanslagen (sneltoetscombinatie = [ScrLk] + [ScrLk] + 
commandotoets(en)).
 
Met door uzelf aan te wijzen sneltoetsen kunt u de sneltoetscombinaties 
aanpassen. 

Voorbeeld:
SCROLL LOCK
CAPS
F12  
NUM LOCK
Linker CTRL

Rechter CTRL

Audio LED

KVM LED Center Function
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De KVM-switch gebruiken

Voorafgaand sneltoetscommando configureren
Voor gebruikers die liever één voorafgaand sneltoetscommando dan twee 
opeenvolgende Scroll Locks gebruiken is er ook een gemakkelijke manier om 

dit te configureren. 

1.  Druk op “ScrollLock” + “ScrollLock” + H waarna een piepje aangeeft dat 
de computer klaar is voor een nieuw voorafgaand sneltoetscommando [of 
druk op het midden van de laatste knop op het frontpaneel (knop 2 of knop 

4) tot u drie piepjes hoort en laat vervolgens de knop los]. 

2.  Selecteer en druk op de knop die u van nu af aan wilt gebruiken als 
voorafgaand sneltoetscommando (SCROLL LOCK, CAPS, F12, NUM 
LOCK, rechter CTRL, linker CTRL toetsen zijn voor selectie beschikbaar) 
en u hoort een piepje dat uw keuze bevestigt. Nu kunt u het nieuwe 
voorafgaande sneltoetscommando gebruiken om uw sneltoetscommando's 
uit te voeren.

 
Opmerking: Elke toetsaanslag van een sneltoetscombinatie moet binnen 
twee seconden worden ingedrukt. Anders wordt de sneltoetscombinatie niet 
gevalideerd.
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De KVM-switch gebruiken
Om de voorafgaande sneltoetscombinatie van de standaard Scroll Lock te 
wijzigen, kunt u de volgende sneltoetscombinatie aanslaan: scrlk – scrlk – H 
– (y), y = SCROLL LOCK, CAPS, ESC, F12 of NUM LOCK (zoals aangegeven 
in onderstaand overzicht van sneltoetsen), of u drukt de laatste knop in om de 
instelmodus voor sneltoetsen te activeren. 
Stap 1.  Druk de laatste knop (d.w.z. de tweede knop van het 2-poorts model en 

de vierde knop van het 4-poorts model) in tot u twee piepjes hoort. Laat 
de knop vervolgens los.

Stap 2.  Druk binnen twee seconden op een van de beschikbare sneltoetstriggers 
(y), y = SCROLL LOCK, CAPS, ESC, F12 of NUM LOCK, die u daardoor 
als uw voorkeur-sneltoetstrigger aanwijst.

Als u bijvoorbeeld na de twee piepjes op CAPS drukt, dan is de sneltoets: CAPS – 
CAPS – commandotoets.
Zie het overzicht van sneltoetsen voor meer informatie over sneltoetscombinaties 
en de bijbehorende functiecommando's.

Overzicht van sneltoetsen
2-/4-poorts SOHO KVM-switch met audio-ondersteuning -- Werking van sneltoetscommando's/knoppen op het frontpaneel 

Sneltoetscombinatie = [ScrLk] + [ScrLk] + commandotoets(en)   
* door gebruiker te definiëren voorafgaand sneltoetscommando  = SCROLL LOCK, CAPS, F12 of NUM LOCK, linker CTRL, rechter CTRL  

Commando Sneltoetsen1 Knoppen op het frontpaneel Beschrijving

Selecteer computerkanaal 2 
(Gelijktijdige selectie PC-
poort/audio en microfoon, als 
koppeling is geactiveerd)

ScrLk + ScrLk +  (x)  
(x is een cijfertoets uit de 
bovenste rij)
x = 1~2  / x = 1~4 voor PC-
kanaalnummer

Druk op het computerpictogram 
aan de linkerkant van een knop 
om het actieve computerkanaal 
te selecteren

Selecteer het actieve computerkanaal
(Sneltoets: Gelijktijdige selectie PC-poort/audio en microfoon, 
als koppeling is geactiveerd)

Selecteer audio- en 
microfoonkanaal 2 

(Gelijktijdige selectie PC-
poort/audio en microfoon, als 
koppeling is geactiveerd)

ScrLk + ScrLk +  (Fy) 
Fy = F5~F6/Fx=F5~F8 (Fy is 
een functietoets)

--

Selecteer het actieve audio- en 
microfoonkanaal

(Sneltoets: Gelijktijdige selectie PC- en 
audio/microfoonkanaal, als koppeling is 
geactiveerd)

Koppel computer- en   
audio/microfoonschakeling 2

[Standaard]
ScrLk + ScrLk + Q --

Activeer de koppeling tussen PC-poort en audio/microfoon bij 
het schakelen. (Sneltoets: Zodra deze functie is geactiveerd 
worden computer- en/of audio en microfoonkanalen tegelijk 
overgeschakeld) (standaard fabrieksinstelling)

Ontkoppel PC- en   
audio/microfoonschakeling  2 ScrLk + ScrLk + W -- Deactiveer de koppeling van PC-poort en  

audio/microfoonkanalen bij het schakelen 
Volgende lagere PC-kanaal 2

(Gelijktijdige selectie PC/audio 
en microfoon, als koppeling is 
geactiveerd)

ScrLk + ScrLk +  (pijl 
omhoog) --

Selecteer het volgende lagere kanaal voor een aangesloten PC
(Sneltoets: Gelijktijdige selectie PC/audio en microfoon, als 
koppeling is geactiveerd)

Volgende hogere PC-kanaal 2

(Gelijktijdige selectie PC/audio 
en microfoon, als koppeling is 
geactiveerd)

ScrLk + ScrLk +    
(pijl omlaag) --

Selecteer het volgende hogere kanaal 
voor een aangesloten PC

(Sneltoets: Gelijktijdige selectie PC/
audio en microfoon, als koppeling is 
geactiveerd)

Vorige PC-kanaal ScrLk + ScrLk + Backspace -- Schakel tussen het vorige kanaal en  
het huidige kanaal

Definieer sneltoets  
Voorafgaand 
sneltoetscommando

ScrLk + ScrLk + H + (y)
y = SCROLL LOCK, CAPS, ESC,
F12, NUM LOCK, linker CTRL 
of rechter CTRL

Druk de laatste knop (Knop 
2 / Knop 4) in en hou deze 
ingedrukt tot u drie piepjes 
hoort. Laat de knop vervolgens 
los en druk op de (y) toets. 
Zo wordt het voorafgaande 
sneltoetscommando teruggezet 
naar SCROLL LOCK.

U heeft keus uit 5 alternatieve toetsen 
bij het bepalen van het voorafgaande 
sneltoetscommando

Bekijk de  
firmwareversie van de 
KVM-switch

Open notepad    

ScrLk + ScrLk   + V
--

Bekijk de huidige firmwareversie van 
de KVM-switch. Het is slim om voor de 
firmware-upgrade te controleren wat 
de huidige firmwareversie is, zodat na 
de installatie een eenvoudige blik op 
het versienummer duidelijk maakt of de 
upgrade gelukt is.

Opmerkingen:
1.  Het gebruik van sneltoetscommando's via het USB-toetsenbord maken snellere 

en grotere controle over uw KVM-switch en de audio/microfoon-schakelfuncties 
mogelijk. Als u een voorafgaand sneltoetscommando hebt geconfigureerd 
dat afwijkt van twee achtereenvolgende scroll locks, dan dient u uw 
sneltoetscombinatie overeenkomstig aan te passen. (Voor het configureren 
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De KVM-switch gebruiken

Audio/microfoonfunctie overschakelen  De functie "audio/
mic" (luidsprekers / microfoon) werkt onafhankelijk van de KVM-switch en kan 
individueel in- en uitgeschakeld worden. Dit betekent dat als u op poort 1 van de 
KVM-switch werkt, u naar uw favoriete muziek op poort 3 kunt luisteren.

 
U kunt de audio/microfoonfunctie op twee manieren naar een andere 
poort overschakelen:
1.  Met de knoppen voor rechtstreekse poortkeuze: De poortkeuzeknop is van een 

statuslampje voorzien dat aangeeft op welke poort de audio/microfoonfunctie 
actief is. Wanneer u op een van de vier knoppen op het luidsprekersymbool 
drukt, wordt de audio/microfoonfunctie naar de betreffende poort 
overgeschakeld. 

 2.  Gebruik maken van de geprogrammeerde sneltoets: Zie het Overzicht voor 

een lijst met sneltoetsen.

van het voorafgaande sneltoetscommando verwijzen wij u naar het overzicht 
van sneltoetsen.)

2.  Als de koppeling tussen PC- en audio/microfoonschakeling is geactiveerd door 
de sneltoetscombinatie ScrLk + ScrLk + Q, dan worden PC en audio/microfoon 
tegelijk overgeschakeld. (Deze koppeling heeft echter geen invloed op de 
onafhankelijke werking van de bedieningsknoppen op het frontpaneel.) Om 
de koppeling ongedaan te maken, gebruikt u de sneltoetscombinatie ScrLk + 
ScrLk + W.

  Mac®-gebruikers: Standaard mapping PC-toetsenbord naar MAC-toetsenbord 
-- ScrLk + ScrLk + C =  (sneltoetscombinatie voor uitwerpen CD/DVD); ScrLk + 
ScrLk + F10 = F13 ; ScrLk + ScrLk + F11 = F14 ; ScrLk + ScrLk + F12 = F15. 

LED-statuslampjes: 
Status-LED computer (3 mogelijkheden: Aan/Knippert/Uit). Aan = Actieve poort met 
een verbinding tussen de KVM-switch en de computer (via PS/2- of USB-interface); 
Knippert = Actieve poort maar geen verbinding tussen KVM-switch en computer; Uit 
= Poort niet actief.

Status-LED audiofunctie (2 mogelijkheden: Aan/Uit). Aan = Poort voor audio-output; 
Uit = Poort niet actief voor audio-output.
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Deze KVM-switch biedt u de mogelijkheid de hierin opgeslagen firmware bij te 
werken wanneer het nodig is om de compatibiliteit met andere apparaten of de 
functionaliteit en prestaties van de KVM-switch te verbeteren. Het betreffende 
upgrade-hulpprogramma is beschikbaar in een Windows- en een Mac®-
versie. U kunt een van deze hulpprogramma's installeren, afhankelijk van het 
computerplatform waarop u de firmware voor de KVM-switch gaat uploaden. Nu 
volgt een beschrijving van de firmware-upgradeprocedures met behulp van de 
upgrade-hulpprogramma's voor Windows en Mac. Wij adviseren u de instructies 

voor het upgraden van uw firmware stipt op te volgen.

 
Het upgraden van de firmware vindt plaats via poort 1 van de KVM-switch. De 
kabels die op poort 1 zijn aangesloten kunnen dus aangesloten blijven. Alle 
overige kabels waarmee de KVM-switch op uw computers en randapparaten 
is aangesloten moet u losmaken. De voedingskabel kan op de KVM-switch 
aangesloten blijven. Ontkoppel ook het console-toetsenbord, de console-
muis en de console-monitor van de KVM-switch en sluit ze rechtstreeks op de 
hostcomputer aan.  
De computer die op poort 1 van de KVM-switch is aangesloten, zal de upgrade 
uitvoeren en wordt bij deze procedure de "Host-pc" genoemd.

Upgraden met de Windows-versie van het hulpprogramma
Maak de KVM-switch en de host-pc klaar
Belangrijk! De host-pc moet werken onder Windows 2000 of hoger, anders 
kan de firmware-upgrade niet volledig worden uitgevoerd.

Stap 1. Zorg ervoor dat de voedingsadapter op de KVM-switch is aangesloten. 
De KVM-kabels voor poort 1 moeten op de KVM-switch aangesloten blijven. 
Ontkoppel de monitor, de muis en het toetsenbord van de consolepoort van de 
KVM-switch en sluit ze rechtstreeks op de hostcomputer aan.. Ook de voeding 
moet op de KVM-switch aangesloten blijven. 

Stap 2. 
De kabels die zijn aangesloten op poort 1 van de KVM-switch moeten ook worden 
aangesloten op de host-PC. Sluit de VGA-kabel en de USB-kabel aan op de host-PC.

Belangrijk! Wij raden u af de PS/2-kabel te gebruiken voor aansluiting op host-
PC voor het uitvoeren van de firmware-upgrade.

Belangrijk: Sommige hostcomputers beschikken mogelijk niet over voldoende 
USB-poorten voor het aansluiten van een USB-toetsenbord, USB-muis en 
de USB-kabel die benodigd zijn voor het uitvoeren van de upgrade. (Een 
voorbeeld hiervan is een Mac mini, die slechts twee USB-poorten heeft.) Is dit 
het geval, dan hoeft u het toetsenbord niet op de hostcomputer aan te sluiten 
aangezien u met behulp van de muis de upgrade kunt uitvoeren.
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Stap 3. 
Schakel de host-PC in en kopieer/download het firmware-
upgradehulpprogramma “Belkin Soho.exe” en het firmware-upgradebestand 
“.blk” van belkin.com/support. 

Activeer het firmware-upgradehulpprogramma 
 

Opmerking: Sluit alle geopende programma's die momenteel niet nodig zijn, 
zoals antivirus, systeemcontrole en automatische updates; anders kan de 
stabiliteit van het systeem tijdens de firmware-upgradeprocedure in gevaar 
komen.

Stap 4. 
Dubbelklik op het pictogram van het firmware-upgradehulpprogramma, 
“Belkin Soho.exe”. Als er op dit moment op uw PC antivirussoftware actief is, 
kan een waarschuwingsvenster verschijnen. 

 
 
Lees deze waarschuwing zorgvuldig (en sluit voordat u tot upgraden overgaat 
alle niet-noodzakelijke programma's).  
 
Klik op “OK”. Een dialoogvenster met een keuze van firmwarebestanden 
verschijnt.
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Sluit de KVM-switch op de host-pc aan

Stap 5.
Druk op de eerste knop aan de voorkant van de KVM-switch tot u twee piepjes 
hoort. De KVM-switch is nu overgeschakeld naar de upgrademodus.
 

Stap 6.
Controleer of de KVM-kabels van poort 1 op de host-PC zijn aangesloten.  

Belangrijk! U hebt geen speciale upgrade-kabel nodig om de upgrade uit te 
voeren. U kunt dezelfde KVM-kabel gebruiken die u voor het aansluiten van 
de computers gebruikt. De uitvoering van de gebruikte KVM-kabels is echter 
afhankelijk van de verschillende modellen. 

Stap 7.
Klik op de knop "Browse" (Bladeren) en zoek het firmware-upgradebestand op dat 
herkenbaar is aan een bestandsextensie als “.blk”.

Selecteer het upgradebestand (bijvoorbeeld: “UCF-30-11-07.blk”) en klik op 
“Open” (Openen) om het bestand te laden. Klik vervolgens op "Upgrade" 
(Bijwerken) om het klaar te maken voor uploaden.
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Begin met het uploaden van het bestand  
Let op: Voordat u op de knop "Upgrade" (Bijwerken) van het hulpprogramma 
klikt, moet u gericht zijn op poort 1 van de KVM-switch waarop u de computer 
hebt aangesloten. Is dat nog niet het geval, schakel dan over naar die 
computer voordat u op der knop "Upgrade" (Bijwerken) klikt. 

Stap 8. Nadat u op de knop "Upgrade" (Bijwerken) hebt geklikt, begint binnen 
enkele seconden de bestandsoverdracht die u op de progressiebalk kunt volgen.  
Wacht tot de progressiebalk volledig doorlopen en de upgradeprocedure voltooid 
is.

Let op: Schakel tijdens de upgradeprocedure de computer niet uit en 
maak de USB-kabel niet los. Anders wordt het uploaden van het bestand 
onderbroken en mislukt de upgradeprocedure. Zie in dat geval het hoofdstuk 
"Problemen bij firmware-upgrades oplossen". 

Het uploaden van het bestand is voltooid als de progressiebalk volledig is 
doorlopen en een prompt meldt dat het upgraden is gelukt. 

 
Klik op “OK”. The firmware-upgrade process is complete. 
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Stap 9. 
Ontkoppel ten slotte de voedingskabel van de achterkant van de KVM-switch en 
ontkoppel ook alle overige kabels van de KVM-switch. Voer vervolgens een koude 
reset uit. Sluit alle kabels weer op de KVM-switch aan.

Nu kunt u gaan profiteren van de toegevoegde functionaliteit en compatibiliteit van 
de nieuwe firmwareversie.

Belangrijk! Test nadat u de firmware-upgradeprocedure hebt voltooid het 
overschakelen van poorten en andere mogelijkheden van de KVM-switch om te 
controleren of alles goed met de nieuwe firmware samenwerkt. Als dat het geval is, 
hebt u de upgradeprocedure met succes afgerond. Gefeliciteerd!

Zie het hoofdstuk "Problemen bij firmware-upgrades oplossen" als de procedure 
van het uploaden van bestanden vastloopt en niet kan worden voltooid.

Upgraden met de Mac-versie van het hulpprogramma

Maak de KVM-switch en de Mac-host klaar 

Stap 1.
Zorg er voor dat de voedingsadapter op de KVM-switch is aangesloten. De KVM-
kabels voor poort 1 moeten op de KVM-switch aangesloten blijven. Ontkoppel de 
monitor, de muis en het toetsenbord van de consolepoort van de KVM-switch en 
sluit ze rechtstreeks op de hostcomputer aan.. Ook de voeding moet op de KVM-
switch aangesloten blijven.

Stap 2.
Schakel de Mac-host in en kopieer/download het firmware-upgradehulpprogramma 
“Belkin Soho.pkg” en het firmware-upgradebestand “.blk” naar de Mac-host.
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Installeer en activeer het firmware-upgradehulpprogramma 
 Let op: Sluit alle geopende programma's die momenteel niet nodig zijn, zoals 
antivirus, systeemcontrole en automatische updates; anders kan de stabiliteit 
van het systeem tijdens de firmware-upgradeprocedure in gevaar komen.
 

Stap 3.
Dubbelklik op het pictogram van het firmware-upgradehulpprogramma 
“Belkin Soho.pkg” waardoor een berichtenvenster verschijnt dat u bij de 
installatieprocedure begeleidt.

 
Klik op “Continue” (Doorgaan) waarna een dialoogvenster voor het kiezen van 
firmwarebestanden verschijnt.

Klik op de knop "Choose" (Kiezen) om het installatiepad van het 
upgradeprogramma te selecteren.
Volg nu de aangegeven stappen om het upgrade-hulpprogramma te 
installeren.
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Nadat u dit programma hebt geïnstalleerd, kunt u het pictogram van het upgrade-
hulpprogramma vinden in de map "Application" (Toepassing).

Stap 4. 
Dubbelklik nu op het “Belkin Soho FW”-pictogram om het upgrade-hulpprogramma 
te activeren. 

Het upgrade-hulpprogramma is nu klaar. 
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Sluit de KVM-switch op de Mac-host aan

Stap 5.
Druk nu op de eerste knop aan de voorkant van de KVM-switch tot u twee piepjes 
hoort. 
De KVM-switch is nu overgeschakeld naar de upgrademodus.  
 

Stap 6.
Controleer of de KVM-kabels van poort 1 op de Mac-host 
zijn aangesloten.

Let op: U hebt geen speciale upgrade-kabel nodig om de upgrade uit te 
voeren. U kunt dezelfde KVM-kabel gebruiken die u voor het aansluiten van 
de computers gebruikt. De uitvoering van de gebruikte KVM-kabels is echter 
afhankelijk van de verschillende modellen.
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Stap 7. 
Klik op de knop "Browse" (Bladeren) en zoek het firmware-upgradebestand op dat 
herkenbaar is aan een bestandsextensie als “.blk”.
 

 
Selecteer het upgradebestand (bijvoorbeeld: “UCF-30-11-07.blk”) en klik op 
“Choose” (Kiezen) om het bestand te laden. Klik vervolgens op "Upgrade" 
(Bijwerken) om het bestand te uploaden. 
 

Begin met het uploaden van het bestand 

Belangrijk! Zorg er voor dat u, voordat u op de knop "Upgrade" (Bijwerken) van 
het hulpprogramma klikt, gericht bent op poort 1 van de KVM-switch waarop u de 
Mac-host hebt aangesloten. Is dat nog niet het geval, schakel dan over naar die 
poort voordat u op de knop "Upgrade" (Bijwerken) klikt.

Stap 8.
Nadat u op de knop "Upgrade" (Bijwerken) hebt geklikt, begint binnen enkele 
seconden de bestandsoverdracht die u op de progressiebalk kunt volgen. Wacht 
tot de progressiebalk volledig doorlopen en de upgradeprocedure voltooid is. 
 
Belangrijk! Schakel tijdens de upgradeprocedure de computer niet uit en maak de 
USB-kabel niet los. Anders wordt het downloaden van het bestand onderbroken 
en mislukt de upgradeprocedure. Zie in dat geval het hoofdstuk "Problemen bij 
firmware-upgrades oplossen".
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Het uploaden van het bestand is voltooid als de progressiebalk volledig is 
doorlopen en een prompt meldt dat het upgraden is gelukt.

Klik op “OK”. De firmware-upgradeprocedure is voltooid. 

Stap 9.
Ontkoppel ten slotte de voedingskabel van de achterkant van de KVM-switch en 
ontkoppel ook alle overige kabels van de KVM-switch. Voer vervolgens een koude 
reset uit. Sluit alle kabels weer op de KVM-switch aan. 
 
Nu kunt u gaan profiteren van de toegevoegde functionaliteit en compatibiliteit van 
de nieuwe firmwareversie.
 
Belangrijk! Test nadat u de firmware-upgradeprocedure hebt voltooid het 
overschakelen van poorten en andere mogelijkheden van de KVM-switch om te 
controleren of alles goed met de nieuwe firmware samenwerkt. Als dat het geval is, 
hebt u de upgradeprocedure met succes afgerond. Gefeliciteerd!
 
Zie het hoofdstuk "Problemen bij firmware-upgrades oplossen" als de procedure 
van het uploaden van bestanden vastloopt en niet kan worden voltooid.
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Welke besturingssystemen worden door de KVM-switch ondersteund?
De KVM-switch ondersteunt alle besturingssystemen die op een PS/2- of USB-
platform worden draaien. De KVM-switch werkt (met de geschikte adapters) ook samen 
met niet op USB-basis werkende SunTM en Mac besturingssystemen. Compatibele 
besturingssystemen zijn onder meer Windows 2000, XP en Vista; Linux en Mac OS.

Wat zijn flash-upgrades?
Indien nodig kunt u de firmware van uw KVM-switch bijwerken via flash-upgrades. 
Dan bent u er zeker van dat de KVM-switch samenwerkt met de meeste gangbare 
computers en apparaten. De beschikbare upgrades vindt u op belkin.com.  

Welke mogelijkheden heeft de gebruiker van de KVM-switch om naar 
andere poorten over te schakelen?
 De KVM-switch ondersteunt twee manieren van poortkeuze. U kunt computers 
selecteren met specifieke sneltoetscombinaties via het toetsenbord of de gewenste 
poort met de aangewezen poortkeuzeknop rechtstreeks benaderen.

Wat is de maximaal toegestane afstand tussen de gebruiker en de KVM-switch?
Bij gebruik van PS/2-verbindingen mag de afstand tussen de KVM-switch en een 
daarop aangesloten computer maximaal 7,6 m bedragen. Maakt u gebruik van een 
USB-verbinding tussen uw KVM-switch en computers dan adviseren wij de afstand 
van 4,6 meter tussen de computer en de KVM-switch niet te overschrijden.

Wat is de hoogste videoresolutie die de KVM-switch ondersteunt?
De geavanceerde videoverwerkingseenheid in de KVM-switch ondersteunt een 
maximale resolutie van 2048 x 1536 bij 85 Hz. Een dergelijke hoge-resolutie-
ondersteuning is van belang voor grafisch ontwerpers en vormgevers die afhankelijk 
zijn van videomateriaal van hoge kwaliteit.

Welke videobandbreedte wordt door de KVM-switch ondersteund?
De KVM-switch ondersteunt een videobandbreedte van 400 MHz.

Kunnen PS/2- en USB-aansluitingen tegelijk op dezelfde poort worden gebruikt?
Nee, per CPU-poort van de KVM-switch kunt u slechts een van de twee 
mogelijkheden gebruiken: of USB of PS/2.

Wat zijn de voordelen van de SOHO KVM-switch met audio-ondersteuning?
De SOHO KVM-switch is uitermate geschikt voor gebruikers in een klein kantoor 
of kantoor aan huis die regelmatig gebruik maken van multimediatoepassingen. 
Bij multimedia-ondersteuning hebt u geen extra set luidsprekers nodig voor elke 
computer die u op uw KVM-switch aansluit. De luidsprekers en de microfoon kunt u 
onafhankelijk van de overige functies met de KVM-switch in- en uitschakelen.
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Moet ik nog software installeren om de KVM-switch te kunnen 
gebruiken?
Nee, voor het gebruik van de KVM-switch hoeft u geen stuurprogramma's 
of andere software op uw computers te installeren. U kunt volstaan met het 
aansluiten van al uw computers op de pc-poorten van de KVM-switch en van een 
toetsenbord, monitor en muis op de consolepoort - en uw systeem is klaar voor 
gebruik.

Dien ik gebruik te maken van een voedingsadapter?
Inderdaad, de KVM-switch werkt met een 9V/1,1A-gelijkstroomadapter met een 
positieve centrale pool. 

Kan ik de KVM-switch gebruiken om uitsluitend tussen videosignalen te 
schakelen?
Dat kan. U kunt de KVM-switch gebruiken voor het overschakelen van 
videosignalen zonder dat u een toetsenbord en een muis hoeft aan te sluiten. Om 
er voor te zorgen dat uw computer correct functioneert, moeten het toetsenbord 
en de muis rechtstreeks worden aangesloten op de computer die het videosignaal 
levert.

Kan ik de SOHO KVM-switch gebruiken op mijn Sun-computer die USB 
ondersteunt?
Dat is mogelijk. De KVM-switch is geschikt voor elke computer met USB-
ondersteuning.

Wordt Linux door de SOHO KVM-switch ondersteund?
Ja zeker, de KVM-switch is geschikt voor alle Linux kernels die voor USB-
ondersteuning zijn geconfigureerd.

Ondersteunt de KVM-switch Microsoft®-toetsenborden?
Ja, de KVM-switch is compatible met Microsoft Internet Keyboard PRO, Natural® 
Keyboard PRO en Logitech® toetsenborden met maximaal 107 toetsen.

Hoe lang heb ik garantie op de KVM-switch?
De KVM-switch wordt geleverd met drie jaar beperkte garantie.
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VIDEO
Probleem:
Op mijn beeldscherm krijg ik nalichten, schaduwen of vage beelden te zien.

Oplossing:
•	Controleer	of	alle	videokabels	correct	zijn	aangesloten.

•		Controleer	of	de	door	u	gebruikte	monitor	de	resolutie	en	ingestelde	
herhalingsfrequentie op uw computer ondersteunt.

•		Controleer	of	de	grafische	kaart	die	u	gebruikt	de	resolutie	en	de	ingestelde	
herhalingsfrequentie op uw computer ondersteunt.

•		Sluit	de	monitor	rechtstreeks	aan	op	de	computer	die	problemen	geeft	om	te	
kijken of het probleem blijft bestaan.

Probleem:
Op mijn monitor krijg ik een zwart scherm.

Oplossing:
•	Controleer	of	alle	videokabels	correct	zijn	aangesloten.

•		Als	u	geen	voedingsadapter	gebruikt,	controleer	dan	of	de	toetsenbordkabel	
tussen de computer en de KVM-switch voor de betreffende poort op de juiste 
wijze is aangesloten.

•		Als	u	de	KVM-switch	alleen	voor	het	overschakelen	van	videosignalen	gebruikt	en	
er geen toetsenbord- en muisverbinding tussen de KVM-switch en de pc is, moet 
u de optionele 9 V gelijkstroom, 600 mA voedingsadapter aanschaffen (F1D065-
PWR-UK voor een Engelse stekker en F1D065-PWR-GM voor een continentale 
Europese stekker).

•		Sluit	uw	monitor	rechtstreeks	op	de	computer	aan	om	te	controleren	of	uw	
monitor correct functioneert.
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TOETSENBORD
Probleem:
Bij het opstarten ziet de computer geen toetsenbord en krijg ik de melding 
dat er een toetsenbordfout is.

Oplossing:
•		Controleer	of	de	toetsenbordkabel	tussen	de	KVM-switch	en	de	computer	goed	

is aangesloten. Zet losse aansluitingen vast.

•	Probeer	een	ander	toetsenbord.

•	Probeer	de	computer	aan	te	sluiten	op	een	andere	poort.

•		Als	u	de	software	gebruikt	die	bij	uw	toetsenbord	is	geleverd,	verwijder	deze	dan	
van uw harde schijf en installeer het standaard Microsoft stuurprogramma voor 
toetsenborden.

Probleem:
Sommige multifunctionele toetsen werken niet bij gebruik van een PS/2-
toetsenbord.

Oplossing:
•		Kijk	wat	er	gebeurt	als	u	gebruik	maakt	van	de	PS/2-kabel	voor	het	verbinden	van	

de hostcomputer met de KVM-switch in plaats van de USB-kabel.

MUIS
Probleem:
De muisaanwijzer verdwijnt als ik overschakel naar een ander kanaal.

Oplossing:
•		Controleer	of	de	muis	die	u	gebruikt	op	de	juiste	wijze	op	de	console-poort	van	

de KVM-switch is aangesloten.

•		Als	u	het	stuurprogramma	gebruikt	dat	bij	uw	muis	is	geleverd,	verwijder	dit	dan	
van uw vaste schijf en installeer het standaard Microsoft stuurprogramma voor 
muizen.

•		Maak	de	muiskabel,	die	is	aangesloten	op	het	kanaal	waarmee	u	problemen	hebt,	
los en weer vast om de muisaansluiting opnieuw te synchroniseren.

•		Sluit	de	muis	rechtstreeks	aan	op	de	computer	waarmee	de	muis	problemen	
heeft.

•		Als	de	computer	zojuist	uit	stand-by-stand	ontwaakt	is,	moet	u	de	computer	een	
minuut de tijd te geven om de muisfunctie te activeren.

•			Schakel	het	programma	voor	energiebeheer	uit	op	de	pc	die	problemen	geeft.

•	Kijk	wat	er	gebeurt	als	u	de	muis	door	een	andere	muis	vervangt.
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Probleem:
De muis wordt bij het opstarten niet herkend.

Oplossing:
•		Controleer	de	kabels	en	zorg	er	voor	dat	ze	correct	zijn	bevestigd.

Probleem:
De computer start probleemloos op maar de muis werkt niet.

Oplossing:
•	Controleer	of	de	muis	correct	is	aangesloten.

•		Controleer	of	de	muis	werkt	als	u	hem	rechtstreeks	op	de	computer	aansluit.	Het	
is mogelijk dat u hierbij de computer opnieuw moet opstarten.

•	Probeer	een	andere	muis.

ALGEMEEN
Probleem:
Mijn computer start niet op wanneer hij op de KVM-switch is aangesloten 
maar werkt feilloos als ik het toetsenbord, de monitor en de muis 
rechtstreeks op de computer aansluit.

Oplossing:
•		Controleer	of	de	toetsenbord-	en	muiskabels	goed	op	de	KVM-switch	en	de	

computer zijn aangesloten.

•		Controleer	of	de	toetsenbord-	en	muiskabel	niet	zijn	verwisseld.

Probleem:
Ik heb mijn computer via USB op de SOHO KVM-switch aangesloten maar 
mijn toetsenbord en muis doen het niet.

Oplossing:
•		Controleer	voordat	u	de	SOHO	KVM-switch	aansluit	of	het	HID	USB-

stuurprogramma correct op elke computer is geïnstalleerd. (Om het HID USB-
stuurprogramma te installeren, sluit u een USB-muis en een USB-toetsenbord op 
de computer aan. De stuurprogramma’s worden nu automatisch door Windows 
geïnstalleerd.)
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Probleem:
Sommige toetsen van mijn toetsenbord werken niet correct als ik een Mac-
computer gebruik.

Oplossing:
•		Omdat	u	een	pc-toetsenbord	op	een	Mac-computer	gebruikt,	zijn	een	paar	

optietoetsen van uw pc-toetsenbord mogelijk verwisseld. De voornaamste 
toetsen werken zoals aangegeven.

LUIDSPREKER EN MICROFOON
Probleem:
Ik heb de luidsprekers op de KVM-switch aangesloten maar er komt geen 
geluid uit.

Oplossing:
•		Controleer	in	de	systeeminstellingen	of	het	geluid	op	de	computer	is	geactiveerd.

•		Controleer	in	de	geluidsconfiguratie	of	het	volume	niet	te	laag	staat.

•		Zorg	er	voor	dat	de	audiokabel	correct	op	de	daarvoor	bestemde	aansluiting	is	
aangesloten.

•	Controleer	of	de	luidsprekers	die	u	gebruikt	correct	functioneren.

•		Controleer	of	u	de	juiste	poort	hebt	geselecteerd	voor	het	beluisteren	van	de	
muziek.



30

Problemen oplossen

Problemen bij firmware-upgrades oplossen

Probleem:
De progressiebalk stopt ergens en loopt niet verder door.

Oplossing:
Druk de eerste knop aan de voorkant van de KVM-switch in tot u twee piepjes 
hoort en klik vervolgens op de upgrade-knop van het upgrade-hulpprogramma. 
De firmware-uploadprocedure begint onmiddellijk waarbij de progressiebalk 
geleidelijk over de volle lengte doorloopt. Als de progressiebalk echter ergens in 
het midden stopt en langer dan vijf minuten stil staat, is er waarschijnlijk een of 
ander probleem. 

Maak in dat geval alle kabels van de KVM-switch los en start de hele firmware-
upgradeprocedure opnieuw zoals aangegeven onder "De firmware upgraden". 

Als u echter merkt dat de muis en het toetsenbord niet langer met de console 
van de KVM-switch samenwerken, kunt u ze rechtstreeks op de hostcomputer 
aansluiten (hoewel de USB-kabel opnieuw op de KVM-switch moet worden 
aangesloten) en de rest van de firmware-upgradeprocedure uitvoeren.

Belangrijk! Vergeet niet alle onnodig geopende programma's op de 
hostcomputer te sluiten, zoals antivirus, systeemcontrole en automatische 
updates, voordat u de upgradeprocedure in gang zet.

Opmerking: Deze firmware kan niet vastlopen (is "crash-proof"). Als het 
upgraden mislukt voordat de procedure is voltooid, moet u deze eenvoudigweg 
herhalen.

Probleem:
Tijdens de overdracht van het firmwarebestand is mijn computer door 
een stroomstoring uitgeschakeld of werd de USB-verbinding onverwacht 
verbroken. Wat moet ik nu doen om de hele firmware-upgradeprocedure 
opnieuw te starten? 

Oplossing:
Volg de aanwijzingen van het antwoord op de vorige vraag.
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FCC-verklaring

Verklaring van overeenstemming met de FCC-voorschriften 
voor elektromagnetische compatibiliteit

  Wij, Belkin International, Inc., gevestigd 501 West Walnut Street, Compton, 
CA 90220, Verenigde Staten van Amerika, verklaren hierbij dat wij de volledige 
verantwoordelijkheid aanvaarden dat de producten met artikelnummers

F1DS102J, F1DS104J, 
  waarop deze verklaring betrekking heeft: 

voldoen aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen 
aan de beide volgende voorwaarden: (1) deze apparaten mogen geen schadelijke 

stoorsignalen opwekken en (2) deze apparaten moeten alle ontvangen stoorsignalen 
accepteren, waaronder stoorsignalen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

CE-conformiteitsverklaring
Wij, Belkin International, Inc., verklaren hierbij dat wij de volle verantwoordelijkheid 
aanvaarden dat de producten met de artikelnummers F1DS102J en F1DS104J, waarop 
deze verklaring van toepassing is, voldoen aan de emissienorm EN55022 en aan de 
immuniteitsnormen EN55024, LVP EN61000-3-2 en EN61000-3-3.

ICES
Dit digitale apparaat uit klasse A voldoet aan de Canadese normen ICES-003. Cet appareil 
numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Drie jaar beperkte productgarantie van Belkin International, Inc.

Deze garantie dekt het volgende.
Belkin International, Inc. ("Belkin") garandeert de oorspronkelijke koper van dit Belkin-
product dat het product vrij is van ontwerp-, assemblage-, materiaal- en fabricagefouten. 

De geldigheidsduur van de dekking
Belkin garandeert het Belkin-product gedurende drie jaar.

Hoe worden problemen opgelost? 
Productgarantie.
Belkin zal het product dat een defect vertoont naar eigen keus kosteloos (met uitzondering 
van verzendkosten) repareren of vervangen. Belkin behoudt zich het recht voor zonder 
voorafgaande waarschuwing de levering van elk van haar producten te beëindigen en 
verwerpt elke beperkte garantie om dergelijke niet meer geleverde producten te repareren 
of te vervangen. Indien Belkin niet in staat is het product te repareren of te vervangen 
(bijvoorbeeld omdat het niet meer leverbaar is), zal Belkin de terugbetaling van de 
aankoopprijs hetzij een tegoed voor de aankoop van een ander product van Belkin.com 
aanbieden tot een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van het product die aangegeven is op 
de originele aankoopbon en verminderd met de tegenwaarde van de natuurlijke slijtage.    

Wat valt buiten deze garantie?
Alle hierin versterkte garanties zijn niet van toepassing als het Belkin-product op verzoek 
van Belkin International, Inc. niet op kosten van de koper voor onderzoek aan Belkin 
International, Inc. ter beschikking is gesteld of als Belkin International, Inc. constateert dat 
het Belkin-product verkeerd is geïnstalleerd, op enige wijze is veranderd of vervalst. De 
productgarantie van Belkin biedt geen bescherming tegen zaken zoals overstromingen, 
aardbevingen, blikseminslag, oorlogsschade, vandalisme, diefstal, normale slijtage, afslijting, 
veroudering, misbruik, beschadiging door netspanningsdalingen (z.g. "brown-outs" en 
"sags"), ongeoorloofde programmering en/of wijziging van de systeemapparatuur.

Hoe wordt service verleend?   
Om voor service voor uw Belkin product in aanmerking te komen gaat u als volgt te werk:
1.  Neem binnen 15 dagen na het voorval schriftelijk contact op met de Customer Service 

(Klantenservice) van Belkin International, Inc., 501 W. Walnut St., Compton CA 90220, 
Verenigde Staten van Amerika,

of bel (800)-223-5546.  Houd er rekening mee dat u de volgende gegevens moet kunnen 
verstrekken:

 a. Het artikelnummer van het Belkin-product.

 b. Waar u het product hebt gekocht.

 c. Wanneer u het product hebt gekocht.

 d. Het originele aankoopbewijs.

2.  De medewerker/ster van de Belkin-klantenservice legt u vervolgens uit hoe u het 
aankoopbewijs en het product moet verzenden en hoe de claim verder wordt afgewikkeld.
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Belkin International, Inc. behoudt zich het recht voor het defecte Belkin-product te 
onderzoeken. De kosten voor verzending van het Belkin-product naar Belkin komen 
volledig voor rekening van de koper. Als Belkin naar eigen bevinding tot de conclusie komt 
dat het onpraktisch is de beschadigde apparatuur naar Belkin te verzenden, kan Belkin 
naar eigen goeddunken een deskundige reparatie-inrichting aanwijzen en deze opdragen 
de betreffende apparatuur te inspecteren en de reparatiekosten ervan te begroten. 
De eventuele verzendkosten van het product naar de reparatie-inrichting en van de 
terugzending naar de koper en van de kostenbegroting komen geheel voor rekening van 
de koper. Het beschadigde product moet voor onderzoek beschikbaar blijven totdat de 
claim is afgehandeld. Belkin behoudt zich bij de vereffening van claims het recht voor tot 
in-de-plaatstreding bij alle geldige verzekeringspolissen waarover de koper van het product 
beschikt. 

De garantie en de wet. 
DEZE GARANTIE OMVAT DE ENIGE GARANTIE VAN BELKIN INTERNATIONAL, INC. ER 
ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES, NADRUKKELIJK OF TENZIJ WETTELIJK BEPAALD 
IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORZIENINGEN VAN 
KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN 
ZULKE IMPLICIETE GARANTIES, MITS VAN TOEPASSING, ZIJN WAT HUN GELDIGHEID 
BETREFT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE BEPERKT. 

In sommige staten of landen is het niet toegestaan de duur van impliciete garanties te 
beperken in welk geval de bovenstaande garantiebeperkingen wellicht niet voor u gelden.

ONDER TOEPASSELIJK RECHT IS BELKIN INTERNATIONAL, INC. NIET AANSPRAKELIJK 
VOOR INCIDENTELE, BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF 
MEERVOUDIGE SCHADE ZOALS ONDERMEER SCHADE TEN GEVOLGE VAN GEDERFDE 
WINST EN/OF GEMISTE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND UIT DE VERKOOP OF 
HET GEBRUIK VAN BELKIN PRODUCTEN, ZELFS ALS DE BETROKKENE VAN DE 
MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE TEVOREN OP DE HOOGTE WAS GESTELD. 

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en wellicht hebt u andere rechten die 
van staat tot staat kunnen verschillen. In sommige staten en landen is het niet toegestaan 
incidentele, gevolg- en andere schade uit te sluiten, reden waarom de bovenstaande 
garantiebeperkingen wellicht niet voor u gelden.



Gratis technische ondersteuning*  
Aanvullende informatie over technische ondersteuning is beschikbaar op www.belkin.com/nl onder 
Ondersteuning. Indien u telefonisch* contact wilt opnemen met onze afdeling voor technische 
ondersteuning, kunt u gebruik maken van het voor u van toepassing zijnde telefoonnummer uit 
onderstaande lijst.
*Tegen lokaal tarief.

Land Telefoonnummer Internetadres
OOSTENRIJK 0820 200766 http://www.belkin.com/nl/support/
BELGIË 07 07 00 073 http://www.belkin.com/nl/support/
TSJECHIË 239 000 406 http://www.belkin.com/nl/support/
DENEMARKEN 701 22 403 http://www.belkin.com/nl/support/
FINLAND 00800 - 22 35 54 60 http://www.belkin.com/nl/support/
FRANKRIJK 08 - 25 54 00 26 http://www.belkin.com/fr/support/
DUITSLAND 0180 - 500 57 09 http://www.belkin.com/de/support/
GRIEKENLAND 00800 - 44 14 23 90 http://www.belkin.com/nl/support/
HONGARIJE 06 - 17 77 49 06 http://www.belkin.com/nl/support/
IJSLAND 800 8534 http://www.belkin.com/nl/support/
IERLAND 0818 55 50 06 http://www.belkin.com/nl/support/
ITALIË 02 - 69 43 02 51 http://www.belkin.com/it/ support
LUXEMBURG 34 20 80 85 60 http://www.belkin.com/nl/support/
NEDERLAND 0900 - 040 07 90      0,10 per minuut http://www.belkin.com/nl/support/
NOORWEGEN 81 50 0287 http://www.belkin.com/nl/support/
POLEN 00800 - 441 17 37 http://www.belkin.com/nl/support/
PORTUGAL 707 200 676 http://www.belkin.com/nl/support/
RUSLAND 495 580 9541 http://www.belkin.com/support/
ZUID-AFRIKA 0800 - 99 15 21 http://www.belkin.com/nl/support/
SPANJE 902 - 02 43 66 http://www.belkin.com/es/support/
ZWEDEN 07 - 71 40 04 53 http://www.belkin.com/nl/support/
ZWITSERLAND 08 - 48 00 02 19 http://www.belkin.com/nl/support/
VERENIGD KONINKRIJK 0845 - 607 77 87 http://www.belkin.com/nl/support/

ANDERE LANDEN +44 - 1933 35 20 00

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Verenigd Koninkrijk

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk 
Nederland

Belkin GmbH
Hanebergstraße 2
80637 München
Duitsland

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Frankrijk

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes
Spanje

Belkin Sweden
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Zweden
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OmniView® SOHO KVM-switch 
met audio-ondersteuning
PS/2- en USB-console- en hostondersteuning


