KONTROLER PCI-E 2 x USB 3.0
MODEL: AK249
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(niepomalowanej) rury centralnego,
unikaj dotykania styków, kart PC, czy pamięci, wyszukaj wolne gniazdo PCI i usuń jego metalową
zaślepkę z obudowy, umieść kartę w gnieździe,
po umieszczeniu karty w slocie, podłącz jej zasilanie (molex lub 4pin -zależnie od wersji) i
sprawdź, czy wszystkie pozostałe karty nie poluzowały się w swoich gniazdach,
zamknij obudowę komputera i podłącz wszystkie odłączone kable,
włącz komputer,
system Windows wykryje i zainstaluje nową kartę,
urządzenie jest gotowe do pracy.
jeśli system nadal nie będzie wykrywał urządzenia automatycznie, można zainstalować je za
pomocą dołączonej płyty CD,
wejdź na CD wybierz folder z nazwą NEC, następnie folder USB 3.0,
w środku będziesz widział 3 pliki, wybierz folder EXE w nim wybierz plik RENESA. exe,
zainstaluj, klikając Next oraz akceptując warunki umowy,
po zakończonej instalacji uruchom ponownie komputer;

3. Uwagi i środki ostrożności

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Karta PCI-e dodająca możliwość korzystania z 2 dodatkowych portów USB 3.0. Kontroler jest przeznaczony
do modernizacji sprzętu do pracy z najnowszymi urządzeniami wykorzystującymi olbrzymie możliwości portu
USB 3.0. W stosunku do 2.0 nowa generacja urządzeń USB 3.0 umożliwia nawet 10-krotnie szybszy transfer
danych.
Cechy produktu:
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KONTROLER PCIE USB 3.0 to znakomite rozwiązanie jeśli brakuje Ci wolnych portów USB w
komputerze stacjonarnym.
Posiada 2 porty USB 3.0 do podłączenia urządzeń korzystających z najnowszego standardu USB
3.0.
Bardzo łatwa instalacja - wystarczy tylko wpiąć do wolnego slotu PCI-e na płycie głównej
komputera i podłączyć zasilanie (MOLEX lub 4PIN w zależności od wersji) .
Zachowana wsteczna kompatybilność z urządzeniami USB 1.1 i USB 2.0.
Prędkość transmisji do 5 Gbit/s (640 MB/s).
Posiada wsparcie dla systemów: Win 98se/ ME/XP/Vista/7 32bit/64bit i nowszych. W zestawie
płyta CD ze sterownikami.
Chip: NEC
Opakowanie: pudełko

Skład zestawu:
•
•

Karta PCI,
CD ze sterownikami;

2. Instalacja sprzętowa
Przed przystąpieniem do instalacji sprzętu należy podjąć następujące środki ostrożności:
•
sprawdź, czy komputer jest wyłączony i czy nie jest podłączony do zasilania,
•
zdejmij obudowę komputera,
•
następnie odprowadź wszelkie ładunki elektrostatyczne nagromadzone w ciele, dotykając
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Wyłącz komputer od zasilania.
Zachowaj ostrożność podczas rozkręcania jednostki centralnej.
Sprawdź czy inne urządzenia nie poluzowały się w instalacji.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
Uważaj aby zamontować urządzenie w odpowiednie miejsce.
Zabezpiecz kartę poprzez dokręcenie jej śrubką.
Ostrożnie skręć ponownie jednostkę.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

