
ADAPTER 3w1 HUB USB-C HDMI MACBOOK
MODEL: AK326

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Adapter USB-C wyposażony w porty USB-C, HDMI 19-pin oraz USB 3.0 typu A. Umożliwia łatwe
podłączenie notebook'a z telewizorem, pendrive'm czy innymi urządzeniami USB. Urządzenie
obsługuje multimedia w rozdzielczości  4K (do 30 kl/s)  oraz  Full  HD (do 60 kl/s).  Zapewnia
możliwość jednoczesnego ładowania urządzeń oraz szybkiej  transmisji  danych.  Wykonane z
wysokiej jakości aluminium oraz tworzywa sztucznego.

Cechy produktu: 

• Fabrycznie nowy, wysokiej jakości adapter / hub USB-C wyposażony w porty USB-C,
HDMI 19-pin oraz USB 3.0 typu A. 

• Nowoczesna, estetyczna obudowa wykonana z aluminium. 
• Nie wymaga dodatkowych sterowników dla systemów Windows (Plug & Play). 
• Urządzenie  umożliwia  jednoczesny  transfer  danych  oraz  ładowanie  podłączonych

urządzeń! 
• Obsługuje multimedia w rozdzielczości 4K (30 kl/s) oraz Full HD (60 kl/s). 

Specyfikacja:

• Materiał: aluminium + tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: port USB typu A (5V) 
• Wejście: USB 3.1 typ C (do 5 Gb/s) 
• Wyjście: HDMI 19-pin / USB-C (1A) / USB 3.0 typu A 
• Standard HDMI: 1.4 (z obsługą 3D) 
• Jakość obrazu: Full HD (60 FPS) oraz 4K (30 FPS) 
• Przepustowość: 10 Gb/s 
• Długość kabla: 15 cm 
• Technologia Plug & Play (nie wymaga sterowników) 
• Jednoczesny transfer danych i ładowanie urządzeń 

2. Opis działania

• Urządzenie umożliwia podłączenie dodatkowego monitora lub projektora do notebooka.
• Port USB-C umożliwia zasilanie notebooka podczas korzystania z adaptera.
• Podłącz wtyk USB-C (na końcu kabla) do komputera MacBook lub Chromebook, ew. do

innych kompatybilnych urządzeń (notebooki, smartfony – lista w opisie produktu). 
• Następnie podłącz monitor / telewizor do portu HDMI adaptera za pomocą kabla HDMI.
• Za pomocą kabla USB podłącz adapter (wtyk USB typu A) do wybranego urządzenia

wyposażonego w port USB.
• W ostatnim kroku podłącz zasilający kabel USB do portu USB-C adaptera. Umożliwia to

jednoczesne zasilanie komputera oraz adaptera.
• UWAGA: Nie odłączaj kabla zasilającego USB-C podczas transmisji danych!
• UWAGA:  Podczas  korzystania  z  komputerów  Chromebook  może  wystąpić

kilkusekundowy brak działania podłączonych peryferiów (np.  mysz),  problem jednak
samoczynnie ustępuje.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń
miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki - Pamiętaj aby wyłączyć lampę
z prądu przed każdym czyszczeniem!

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać lampy. Zgłoś

się  do  sprzedawcy  lub  naszego  serwisu.  Gwarantujemy  profesjonalną  pomoc  oraz
naprawy wykonane przez fachowców.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia  samodzielnie. Powoduje to utratę gwarancji i
możliwe jest też zniszczenie urządzenia. 

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