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Fortsættes på næste side.

8-ports Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit (2,5G) 
Ethernet Plus-switch 
Model MS108EUP

Pakkens indhold

• NETGEAR 8-ports Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit (2,5G) Ethernet Plus-switch 

• Strømadapter (strømledning varierer efter region)

• Vægmonteringsinstallationssæt

• Gummifødder

• Installationsvejledning

1. Registrer switchen 

1. Besøg my.netgear.com fra en computer eller mobilenhed, der har forbindelse til 
internettet.

2. Log på din NETGEAR-konto.

BEMÆRK: Hvis du ikke har en gratis NETGEAR-konto, kan du oprette en.

Siden My Products (Mine produkter) vises.

3. Vælg Register a Product (Registrer et produkt) i menuen til venstre.

4. Indtast serienummeret i feltet Serial Number (Serienummer) på din switch.

Serienummeret er på 13 cifre. Det er trykt på switch-mærkaten.

5. Vælg den dato, hvor du købte switchen, i menuen Date of Purchase (Købsdato).

6. Klik på knappen REGISTER (Registrer).

Din switch er registreret til din NETGEAR-konto.

Der sendes en bekræftelses-e-mail til din NETGEAR-kontos e-mailadresse.

BEMÆRK: Vi anbefaler, at du bruger et Kategori 5e-kabel (Kat 5e) eller højere til Gigabit 
Ethernet-forbindelser.

2. Tilslut switchen

Denne switch er kun beregnet til indendørs brug. Hvis du vil oprette forbindelse til en 
enhed, der er placeret udendørs, skal den udendørs enhed være korrekt jordet og 
overspændingsbeskyttet, og du skal installere en Ethernet-overspændingsbeskytter på 
linje mellem switchen og den udendørs enhed. Ellers kan kontakten blive beskadiget.

ADVARSEL: Før du tilslutter denne switch til udendørskabler eller udendørsenheder, skal 
du se sikkerheds- og garantioplysninger i https://kb.netgear.com/000057103. 

3. Kontroller indikatorerne
Når du tilslutter strømforsyningen til switchen og sætter kablet i en stikkontakt, angiver 
indikatorerne status.

Indikator Beskrivelse

Strømindikator   
  

Konstant grøn: Switchen er tændt og fungerer normalt.

Slukket. Der er ikke sat strøm til switchen.

PoE Maks. 
indikator

(Status for 
switchens PoE-
budget.)

Slukket: Tilstrækkelig (mere end 7 W) PoE-strøm er tilgængelig.

Konstant gul: Mindre end 7 W PoE-strøm tilgængelig.

Blinkende gul: Mindst én gang i løbet af de foregående to minutter 
var der mindre end 7 W PoE-strøm tilgængelig.

Indikatorer for 
venstre port

Konstant grøn: 2,5 Gbps-link på denne port.

Blinker grøn: 2,5 Gbps-aktivitet på denne port.

Konstant gul: 1000 Mbps- eller 100 Mbps-link på denne port.

Blinkende gul: 1000 Mbps- eller 100 Mbps-aktivitet på denne port.

Slukket. Der er ikke registreret nogen forbindelse på denne port.

Indikator for 
højre port

Konstant grøn: Porten leverer PoE-strøm.

Slukket: Porten leverer ikke PoE-strøm.

Konstant gul: Der opstod en PoE-fejl. 

4. Find switchens IP-adresse, og få adgang til 
switchen
NETGEAR Switch Discovery Tool (NSDT) giver dig mulighed for at registrere switchen 
på netværket og få adgang til switchens lokale browsergrænseflade (UI) fra en Mac-, 
Windows- eller Linux-baseret computer. 

Hvis du vil installere NETGEAR Switch Discovery Tool, skal du finde switchen i dit netværk, 
få adgang til switchen og finde switchens IP-adresse:

1. Du kan downloade værktøjet på  
https://www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx.

Download versionen til Mac, Windows eller Linux.

2. Deaktiver midlertidigt firewall, internetsikkerhed, antivirusprogrammer eller alle disse 
på den computer, du bruger til at konfigurere switchen.

3. Udpak NSDT-filerne, og klik eller dobbeltklik på den eksekverbare fil (f.eks.  
NDST-1.2.103.exe) for at installere programmet på din computer.

Værktøjsikonet vises muligvis på din Mac-dock, dit Windows-skrivebord eller Linux-
skrivebord.

4. Genaktiver sikkerhedstjenesterne på din computer.

5. Tænd switchen.

6. Tilslut din computer til det samme netværk som switchen.

7. Åbn NSDT.

Den første side viser en menu og en knap.

8. Vælg netværket for denne switch i menuen Choose a Connection (Vælg en 
forbindelse).

9. Klik på knappen Start Searching (Start søgning).

NSDT viser IP-adresserne på de switches, den finder.

10. Klik på knappen ADMIN PAGE (ADMIN-SIDE).

Login-siden eller login-vinduet for den lokale browsergrænseflade (UI) åbnes.

11. Indtast den standardadgangskode, der er trykt på switchens mærkat.
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12. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste en ny administratoradgangskode til 
switchen.

Siden med switch-oplysninger vises og viser den IP-adresse, der er tildelt switchen.

13. Gem adgangskode og IP-adresse til fremtidig brug.

Du kan nu konfigurere og overvåge din switch.

Montér switchen på en væg

Vi anbefaler, at du bruger vægmonteringsskruerne, der fulgte med. 

1. Find de to monteringshuller på switchens nederste panel.

2. Markér og bor to monteringshuller i væggen, hvor du vil montere switchen.

De to monteringshuller skal være 100 mm fra hinanden fra midte til midte.

3. Indsæt de medfølgende dybler i væggen, og spænd skruerne til med en 
stjerneskruetrækker i størrelse 2.

Lad ca. 4 mm af hver skrue stikke ud fra væggen, så du kan indsætte skruerne i 
hullerne på det nederste panel.

BEMÆRK: Skruerne har en diameter på 6,5 mm og er 16 mm lange.

PoE-overvejelser

PoE-strøm leveret af switchen prioriteres i stigende portrækkefølge (fra port 1 til port 8). 
Switchen kan levere i alt 230 W på tværs af alle aktive PoE+- og PoE++-porte.

• Port 1-4: Hver port kan levere op til 60 W PoE++ (802.3bt) effekt.

• Port 5-8: Hver port kan levere op til 30 W PoE+ (802.3at) effekt.

Denne tabel viser standardstrømområderne uden anvendte tilsidesættelser, beregnet 
med den maksimale kabellængde på 100 meter.  Hvis en enhed modtager utilstrækkelig 
PoE-strøm fra switchen, kan du overveje at bruge et kortere kabel.

Enhedsklasse Kompatibel 
PoE-standard

Beskrivelse af 
klasse

Maksimal 
effekt leveret 
af switchen

Effekt leveret 
til enheden

0 PoE, PoE+ og 
PoE++

Normalt 
strømforbrug 
(komplet)

15,4 W 0,44 W–13,0 W

1 PoE, PoE+ og 
PoE++

Meget lavt 
strømforbrug

4,0 W 0,44 W - 3,84 W

2 PoE, PoE+ og 
PoE++

Lavt strømforbrug 7,0 W 3,84 W - 6,49 W

3 PoE, PoE+ og 
PoE++

Medium 
strømforbrug

15,4 W 6,49 W–13,0 W

4 PoE+ og PoE++ Højt strømforbrug 30,0 W 13,0 W – 25,5 W

5 PoE++ Ultrahøjt 
strømforbrug

45,0 W 25,5 W–40,0 W

6 PoE++ Ultrahøjt 
strømforbrug

60,0 W 40,0 W–51,0 W

PoE-fejlfinding

Her er nogle tips til løsning af problemer, der kan opstå med PoE:

• Hvis PoE Maks. indikatoren lyser konstant gul, skal du frakoble en eller flere PoE-
enheder for at forhindre PoE-overbelastning.

• For hver aktiveret enhed, der er sluttet til switchen, lyser den tilhørende højre PoE-
indikator på switchen konstant grønt. Hvis PoE-indikatoren lyser konstant gul, opstod 
der en PoE-fejl, og PoE'en blev afbrudt på grund af en af betingelserne anført i 
nedenstående tabel:

PoE-fejltilstand Mulig løsning

Der opstod en PoE-relateret kortslutning på porten.

Der er højst sandsynligt 
noget galt med den 
aktiverede enhed. 
Kontroller tilstanden for 
den aktiverede enhed 
eller genstart enheden 
ved at frakoble og 
tilslutte den igen.

Den aktiverede enheds PoE-strømbehov overskred 
maks. grænsen, som switchen tillader. Maks. grænsen 
er 15,4 W for en PoE-forbindelse, 30 W for en PoE+-
forbindelse og 60 W for en PoE++-forbindelse.

Portens PoE-strømstyrke overskred 
klassificeringsgrænsen for den aktiverede enhed.

Portens PoE-strømspænding er uden for området, 
som switchen tillader.

Genstart switchen for at 
se, om tilstanden løser 
sig selv.

Support og Community

Gå til netgear.com/support for at få svar på dine spørgsmål og få adgang til de seneste 
downloads. 

Du kan også se vores NETGEAR-onlinefællesskab for at få nyttige råd på  
community.netgear.com.

Lovgivningsmæssige og juridiske oplysninger

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU Declaration of Conformity (Erklæring om 
overholdelse) på https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav, før du tilslutter strømforsyningen.

Dette apparat må ikke anvendes udendørs. PoE-kilden er kun beregnet til tilslutning 
indendørs. 

Gælder kun for 6 GHz-enheder: Brug kun enheden indendørs. Det er forbudt at anvende 
6 GHz-enheder på olieplatforme, i biler, tog, både og fly. Anvendelse af denne enhed 
er dog tilladt i store fly ved flyvning over 10.000 fod. Anvendelse af sendere i 5,925-
7,125 GHz-båndet er forbudt til kontrol med eller kommunikation med ubemandede 
flysystemer.
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