
Acest Ghid rapid acoperă modelul: CSS610-8G-2S+IN.

Acesta este dispozitivul de rețea. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).

Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe https://mt.lv/um-ro pentru
manualul complet actualizat. Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.

Specificații tehnice, broșuri și mai multe informații despre produse la
https://mikrotik.com/products 

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la 
https://mt.lv/help-ro

Dispozitivele MikroTik sunt destinate utilizării profesionale. Dacă nu aveți calificări, vă rugăm să 
căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

Acest dispozitiv acceptă introducerea adaptorului de curent continuu de 24V DC, care este prevăzut în 
ambalajul original al acestui dispozitiv. Acest dispozitiv poate fi alimentat prin mufă DC sau cu ajutorul
unui injector PoE.

Primii pasi:

• Descărcați cea mai recentă versiune de software SwitchOS de la 
https://mikrotik.com/download;

• Conectați computerul la oricare dintre porturile Ethernet;
• Conectați dispozitivul la sursa de alimentare;
• Setați o adresă IP a computerului dvs. la 192.168.88.3;
• Deschideți browserul dvs., adresa IP de gestionare implicită este 192.168.88.1 / 192.168.88.2, 

cu admin utilizator și nicio parolă;
• Încărcați fișierul cu browserul web în fila Upgrade, dispozitivul se va reporni după o 

actualizare;
• Configurați parola pentru a asigura dispozitivul.

Informații de siguranță:

• Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, fiți conștienți de pericolele implicate de 
circuitele electrice și cunoașteți practicile standard pentru prevenirea accidentelor. Programul de
instalare ar trebui să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele rețelei.

• Folosiți numai sursa de alimentare și accesoriile aprobate de producător și care pot fi găsite în 
ambalajul original al acestui produs.

• Acest echipament va fi instalat de personal instruit și calificat, conform acestor instrucțiuni de 
instalare. Instalatorul este responsabil să se asigure că Instalarea echipamentului respectă 
codurile electrice locale și naționale. Nu încercați să dezasamblați, reparați sau modificați 
dispozitivul.

• Acest produs este destinat să fie instalat în interior. Păstrați acest produs departe de apă, foc, 
umiditate sau medii calde.

• Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării 
necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să operați pe 
riscul dvs.!



• În cazul unei defecțiuni a dispozitivului, vă rugăm să îl deconectați de la alimentare. Cel mai 
rapid mod de a face acest lucru este prin a deconecta mufa de la priză.

• Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu intern, acest produs poate provoca interferențe 
radio, caz în care utilizatorul ar putea fi obligat să ia măsuri adecvate

 Pericol de electrocutare. Acest echipament va fi deservit doar de personal instruit

Producător: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letonia, LV1039.


