
HUB USB 3.0 – 4 PORTY

MODEL: AK244C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Ultra  szybki,  4-portowy  aktywny  HUB  USB  3.0  z  włącznikami!  Od  dziś  koniec  z
odłączaniem innego sprzętu jeśli zechcesz podłączyć kolejne, nowe urządzenie do portu
USB  komputera.  Nie  musisz  już  wybierać!  Rozdzielacz  USB  umożliwia  podłączanie
dysków  twardych  HDD,  pendrive'ów  bądź  dowolnych  innych  urządzeń  peryferyjnych
według Twoich potrzeb i bez żadnych ograniczeń. Unikniesz ponadto problemów z długim
uruchamianiem komputera i systemu operacyjnego oraz zwiększonym zużyciem energii -
obciążony pozostaje  tylko 1 port  USB do którego podłączony jest  HUB. Zastosowanie
technologii USB 3.0 pozwala osiągnąć znacznie wyższą niż dotychczas transmisję danych
- aż do 5 Gb/s (625 MB/s), przy zachowaniu pełnej kompatybilności z interfejsem USB 2.0
i starszymi (przy odpowiednio niższej prędkości).

Cechy i specyfikacja produktu:

• Szybki, 4-portowy, aktywny hub USB! 
• Idealne rozwiązanie gdy brakuje Ci wolnych portów USB w komputerze. 
• Nowoczesna, estetyczna obudowa wyposażona w diody sygnalizacyjne. 
• Możliwość podłączenia "na gorąco" przy włączonym komputerze! Hot Plug&Play! 
• Prędkość aż do 5 Gbit/s  -  USB 3.0 to  10  razy  szybsza praca w porównaniu  z

poprzednim interfejsem USB 2.0 
• Pełna kompatybilność wsteczna! Działa również ze standardami USB 1.0, 1.1 i USB

2.0. 
• Liczba portów: 4 (możliwość włączania/wyłączania każdego portu oddzielnie) 
• 3 porty HighSpeed oraz 1 port SS HighSpeed 
• UWAGA:  Do  wykorzystania  prędkości  SS  HighSpeed  należy  wykorzystać

zewnętrzny zasilacz! 
• Zasilany z portu USB lub z zewnętrznego zasilacza (brak w zestawie). 
• Nie wymaga dodatkowym sterowników dla systemów od Windows 98SE wzwyż! 
• Wymiary: 16,5 cm x 3,5 cm x 2,1 cm 
• Kolor: biały 
• Opakowanie: blister 
• UWAGA: Produkt nie zawiera zasilacza! Dedykowany zasilacz PLP50 można

zakupić oddzielnie na naszej hurtowni bądź aukcjach Allegro!
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2. Instalacja i uruchomienie

1. Włącz komputer i zaloguj się do systemu operacyjnego.
2. Podłącz hub USB do wolnego portu USB komputera. Odpowiednie sterowniki zostaną
zainstalowane automatycznie.
3. Podłącz urządzenie USB do wolnego portu w hubie USB  – urządzenie wykryje się
automatycznie w systemie (Plug & Play)
4. UWAGA: Podłącz dodatkowy zasilacz DC 1.35 /  5.5 do huba,  aby uzyskać wyższą
prędkość transmisji danych!

3.  Wskazówki  dotyczące  bezpiecznego  użytkowania  sprzętu  i
prawidłowej eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
2. Chronić przed gorącem i wodą.
3. Nigdy nie wkładać obcych obiektów do złącz znajdujących na zewnątrz urządzenia
ponieważ można dotknąć elementów znajdujących się po napięciem. Może to
spowodować powstanie pożaru, zniszczenie urządzenia lub ryzyko porażenia prądem.
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