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Ikon Betydelse Åtgärd

Enheten startar. Vänta. Om enheten inte startar inom

en kort stund ska du kontakta din

system-administratör.

Enheten försökte hämta från servern

till PROM, men misslyckades.

Kontakta din systemadministratör för

att få en ny enhet.

Enheten upptäcker inte någon Ether-

net-signal. Enhetens Ethernet-adress

visas.

Kontrollera att Ethernet-kabeln är

korrekt inkopplad baktill på enheten

och i rätt nätverksanslutning. Om

problemet fortsätter ska du kontakta

din systemadministratör.

Enheten kan inte kommunicera med

serverns program.

Kontakta din systemadministratör.

Ljudet har dämpats. Tryck på tangenten av en gång till

eller använd skärmen Inställningar

(Shift+Props) för att justera ljudet.

Volymen har ändrats. Tryck på endera av knapparna volym

eller använd skärmen Inställningar

(Shift+Props) för att justera volymen.

Servern håller på att ladda ner till

enhetens PROM.

Vänta—slå inte av och på

strömmen till enheten. Enheten

kommer att starta om när ned-

laddningen är färdig.



Strömför genom att stänga av och sätta på enheten: tryck på tangenterna Ctrl+Power

Sätt i ett smartkort så
här:

Enhetens Ethernet-adress visas när de

tre ljudvolymtangenterna trycks ned

samtidigt eller Ethernet-kabeln kop-

plas in för första gången.

Adressen försvinner efter

15 sekunder.

Be om isättning av smartkort. Sätt i smartkort.

Enheten kan inte läsa smartkort. Sätt i smartkortet på rätt sätt. Rengör

kontakterna på smartkortet och sätt i

det igen. Kontakta systemadminis-

tratören.

Du har ingen åtkomst. Kontakta systemadministratören.

Skärmen
Inställningar

Kontroller på skärmen Inställningar:

■ Ljud: in- och utsignal

■ Mushastighet

■ Bildskärmens upplösning och

frekvens

■ Videoindata

Tryck på Shift+Props för att visa

skärmen Inställningar. Välj kategori

och sedan den inställning du vill ha.

Kontakta systemadministratören om

du har frågor.

Ikon Betydelse Åtgärd



Återvinn

LED Tillstånd Betydelse

Ström/fel Av Enheten är avslagen eller är inte inkopplad.

Gul Lysdioden lyser kort under 2-3 sekunder under starten medan enheten

kontrollerar maskinvaran. Om denna lysdiod förblir tänd eller lyser vid

annat tillfälle har ett maskinvarufel inträffat. Kontakta din system-

administratör för att få en bytesenhet.

Grön Enheten är påslagen och maskinvaran fungerar normalt.

Blinkar Enheten fungerar inte. Kontakta din systemadministratör för att rätta till

problemet.

Smart Card Av Inget smartkort insatt.

På Smartkort har blivit insatt korrekt.

Blinkar Nu kan du säkert ange ditt hemliga personliga identitetskod, PIN (gäller

endast säkra smartkortinstallationer).
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Sun-dokumentation på webben
På webbplatsen docs.sun.com sm kan du hämta Suns tekniska dokumentation. Du kan bläddra i arkivet
docs.sun.com eller leta efter en specifik boktitel eller ett ämne på adressen:

http://docs.sun.com

Sun välkomnar dina kommentarer
Vi vill gärna förbättra vår dokumentation och välkomnar dina kommentarer och förslag. Du kan e-posta
dina kommentarer till oss på adress:

docfeedback@sun.com

Inkludera dokumentets artikelnummer på ämnesraden överst i din e-post.
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