
Installatie

Sluit de switch aan op 
uw netwerk
1. Sluit één LAN-poort van de switch aan 

op de LAN-poort van een router die met 
internet is verbonden.

2. Sluit uw apparaten op de andere LAN-
poorten van de switch aan.

3. Sluit de netvoedingsadapter op de switch 
aan en steek de netvoedingsadapter 
vervolgens in een stopcontact.

4. Schakel de switch in door de schuifbalk  
UIT/AAN naast de 
netvoedingsaansluiting naar de positie 
AAN te verschuiven.
Het blauwe netvoedingslampje aan de 
voorkant van de switch brandt.

8-poorts Gigabit Ethernet 
Unmanaged Switch met geïntegreerd 
kabelbeheer
Model GS908
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Voorbeeld van de verbindingen

Internet

De poortlampjes gaan als volgt branden:
• Uit. Geen verbinding.
• Brandt groen. Verbinding van 1 Gbps
• Brandt geel. Verbinding van 100 of 10 Mbps
• Knippert groen. Verkeer van 1 Gbps
• Knippert geel. Verkeer van 100 of 10 Mbps

Opmerking: Druk op de knop om het lampje in- of uit 
te schakelen.

Inhoud van de 
verpakking

Uplink

UIT/AAN-schakelaar.Lampje aan/uit
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De switch aan de muur monteren
1. Zoek de twee montagegaten op het onderpaneel van de switch.

2. Zoek de M3,5 x 16 mm schroeven en verankeringen in het pakket van 
de switch.

3. Markeer en boor twee gaten in de muur waar u de switch wilt 
monteren.

De twee montagegaten moeten zich op precies 147,5 mm van elkaar 
bevinden.

4. Steek de pluggen in de muur en draai de schroeven met een 
kruiskopschroevendraaier nr. 2 vast.

Laat iedere schroef ongeveer 4 mm (ongeveer 0,125 inch) uit de 
muur uitsteken zodat u de schroeven in de gaten op het onderpaneel 
kunt plaatsen.

5. Lijn de gaten op het onderpaneel uit met de schroeven in de muur en 
monteer de switch op de muur.

Specificaties
Specificatie Beschrijving

Netwerkinterfaces Acht RJ-45-aansluitingen voor 10BASE-T,100BASE-TX of 
1000BASE-T

Netwerkkabel Ethernet-kabel van categorie 5 (Cat 5) of beter

Ingang voor de 
netvoedingsadapter

100–240 V 50/60 Hz

Netvoedingsadapteruitgang 12 V @ 0,5 A 

Stroomverbruik 3,1 W maximum

Afmetingen (b x d x h) 234 x 164 x 33 mm

Gewicht 0,360 kg

Temperatuur tijdens bedrijf 0-40 °C

Vochtigheidsgraad tijdens 
bedrijf

10%–90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Ondersteuning
Voor meer informatie over de switch gaat u naar  
www.netgear.com/support/product/GS908.

Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. U kunt naar  
www.netgear.com/support gaan om uw product te registreren, 
ondersteuning aan te vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste 
downloads en gebruikershandleidingen, en om lid te worden van onze 
community. We raden aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van officiële 
NETGEAR-ondersteuningsbronnen.

De actuele EU-conformiteitsverklaring vindt u op 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Informatie over de naleving van wettelijke voorschriften vindt u op 
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door 
voordat u de netvoeding aansluit.
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