
SWITCH 5 PORTAS 
> 10/100 MBPs

1.INTRODUÇÃO

A switch é um gerenciador de portas, fornece 5 portas 
10/100Mbps auto-negociáveis, todas portas suportam a 
característica Auto MDI/ MDIX. Ideal para redes de pequenos 
escritórios ou redes domésticas (SOHO - Small Office Home 
Office) e conexões de rede de pequenos grupos de trabalho. 
Simples e de fácil instalação, ela elimina as falhas na rede dando 
flexibilidade e escalabilidade aos usuários.

1.1 Resumo do Produto

1.2 Características do produto
Características da Switch Ethernet

1.3 Físico e Ambiente

Item Descrição

Padrão

Protocolo

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 
802,3x

CSMA/ CD

Características ambientais da Switch Ethernet

Temperatura

Umidade

Operando: 0°~40°C (32F até 104F)
Armazenamento: -10°~70°C (14F até 158F)

Operando: 10%~90% RH, sem condensação
Armazenamento:5%~90% RH, sem condensação



Power Verde ON
OFF

Switch está LIGADO
Switch está DESLIGADO

Link

Ativa

Sem link

Verde LIGADA

Verde PISCANDO

OFF

Link/Act

1.4 Introdução ao Hardware 

1.4.1 Painel Traseiro e Interface DC

A figura abaixo mostra o painel traseiro e a interface DC da 
Switch. As portas MDI/MDI-X localizam-se no painel traseiro e o 
adaptador de energia externo DC do lado esquerdo.

5 Portas 10/100/1000Mbps Switch como exemplo

1.4.2 Luzes Indicadoras

Luzes indicadoras da Switch Ethernet

LED Painel Status Descrição
Piscando 
Power

Piscando 
Status



2.CONECTANDO A SWITCH
• PC com o switch
Um computador pode se conectar a uma das 5 portas 
10/100Mbps da Switch através de cabos de categoria 3,4,5 
UTP/STP, cabo direto ou cabo cross-over. Um computador 
equipado com portas 10/100Mbps RJ-45 pode se comunicar com 
qualquer porta 10/100Mbps da Switch.

Os indicadores de LED para a conexão do PC dependem da 
placa de rede do computador. Se a LED indicadora não acender 
após fazer a conexão apropriada, verifique a placa de rede do 
seu computador, o cabo e as conexões da Switch.

A Switch pode ser conectada a outra switch ou outros 
dispositivos (roteadores, bridges, etc.) via cabo categoria 3,4,5 
UTP/STP, cabo direto ou crossover. A categoria 5 precisa ser 
usada para conexões 100Mpbs. A conexão pode ser realizada de 
qualquer porta (MDI-X) da Switch para quaisquer portas 10Mbps 
ou 100Mbps (MDI-X) ou 1000Mbps (MDI-X) de qualquer switch 
ou qualquer outro dispositivo.

• Switch e outros dispositivos



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Mymax garante seus produtos contra defeitos de fabricação, 
desde que respeitadas as condições normais de uso e 
manutenção. Esta garantia não cobre eventuais despesas, 
conforme segue:

a) Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo 
(transporte, frete, locomoção, seguro, etc.);
b) Despesas de correntes da desinstalação ou instalação do 
produto;
c) Despesas de instalação, aquisição, e demais por utilização de 
softwares de terceiros que não integram os produtos Mymax;
d) Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no 
transporte e/ou manuseio, riscos, amassados, danos físicos ou 
atos e efeitos da natureza (inundação, terremoto, maremoto, 
maresias, granizo, etc.);
e) Mal funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de 
fornecimento de energia elétrica, ou utilização de corrente elétrica 
não indicada, oscilações de alimentação  de energia elétrica, 
entre outros que possam gerar danos aos componentes 
eletrônicos dos produtos Mymax.
f) Utilização incorreta do produto, ocasionando danos, riscos 
como trincas, corrosão, deformação dos produtos, danos em 
partes ou peças;
g) Limpeza inadequada com a utilização de produtos químicos, 
solventes, esponjas de aço, produtos químicos abrasivos e 
quaisquer outras substâncias não adequadas à limpeza de 
produtos eletro-eletrônicos;
h) Remoção e queda de peças e partes ocorridas durante os 
processos de instalação e/ou desinstalação do produto;
i) O uso de embalagens inadequadas no envio do produto para 
reparo;
 
A empresa também não se responsabiliza pelas perdas e danos, 
inconveniência, lucros cessantes, decorrentes de algum defeito 
ou problema ocorrido no produto, ou ainda, pelo prazo de 
substituição do produto quando em garantia vigente.



Condições Gerais

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou 
tácitas, incluindo sem limitação, garantia tácitas de 
comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese 
alguma a Mymax será responsável por indenização superior ao 
preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de 
tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou 
economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do 
uso ou impossibilidade de uso do produto. 

Período de Garantia por Produto

A política de garantia dos produtos Mymax abrange não apenas a 
Garantia Legal com base no código de Defesa do consumidor de 
90 (noventa) dias, como também a Garantia  Contratual validada 
por este documento.
A Garantia Contratual pode variar de acordo com o tipo de produto 
Mymax.
A garantia total do produto sempre será informada na embalagem 
do mesmo e terá validade a partir da data de Nota Fiscal de venda 
ao consumidor.

Envio do Produto

Ao encaminhar qualquer produto em garantia para a Mymax, o 
mesmo deverá ser entregue acompanhado de:

a) Caixa original, com etiqueta de número de série;
b) Produto em si sem avarias aparentes ou etiquetas de lacre 
violada;
c) Fonte de alimentação original, quando for o caso;
d) Cópia da nota fiscal de compra (revenda ou distribuidor);
e) Documento com descrição do defeito apresentado;
f) Formulário de autorização de envio de material expedido pelo 
departamento de Suporte Mymax.



HOMOLOGADO

Na hipótese do adquirente agir com má-fé em qualquer 
procedimento de troca ou devolução, procurando obter vantagem 
manifestamente indevida ou desleal, a Mymax se desobriga a 
cumprir qualquer compromisso que tenha assumido por essas 
condições. Após a verificação do defeito e certificado de que se 
trata de defeito de fabricação, a Mymax se reserva o direito de 
estabelecer o prazo de 30 dias corridos após o recebimento do 
produto em garantia nas dependências desta para realizar 
análise, reparo ou substituição do equipamento recebido. Em 
casos onde o reparo ou substituição não seja possível, será 
realizada a devolução do valor pago pelo produto, devidamente 
corrigido conforme legislação vigente do país. 


