HUB USB 2.0
4 PORTY

2. Instalacja
•
•

MODEL: AK43

•
•

Włącz komputer i zaloguj się do systemu.
Podłącz Hub USB do wolnego portu USB komputera. Odpowiednie sterowniki zostaną
zainstalowane automatycznie.
Podłącz urządzenie USB do wolnego portu w Hubie USB – urządzenie wykryje się automatycznie
w systemie.
Przed wyjęciem urządzenia USB z Huba lub samego Huba z portu USB komputera upewnij się, że
zakończyła się transmisja danych.

* Jeśli Hub z podłączonym do niego nośnikiem USB nie jest znajdowany jako urządzenie przez
Windows Explorer, to należy wyjąć Hub z portu USB i włożyć ponownie - będzie on wykrywany
powtórnie. Jeśli nadal nie działa, należy spróbować podłączyć Hub pod inny port USB.
3. Uwagi i środki ostrożności
•
•
•
•

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Hub rozdzielacz USB możesz wykorzystać taki HUB jako przedłużacz USB aby nie sięgać wciąż do tylnej
części komputera. Bardzo łatwa instalacja, wystarczy podłączyć do wolnego portu USB komputera –
urządzenie będzie automatycznie gotowe do użycia. Charakteryzuje się bardzo krótkim okresem
oczekiwania na odczytywanie nośników USB.

Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość podłączenia przy włączonym komputerze
Współpracuje z USB 1.0, 1.1 i 2.0.
Bardzo szybki - maksymalnie wykorzystuje łącze USB 2.0
Posiada 4 pełnoprawne porty USB.
Bezproblemowa instalacja - wymaga jedynie podłączenia do USB.
Profesjonalne wykonanie z komponentów wysokiej jakości.
Zasilane z Portu USB. Nie wymaga dodatkowego zasilania.
Możesz wykorzystać taki HUB jako przedłużacz USB aby nie sięgać wciąż do tylnej części
komputera.
Prędkość FullSpeed 12Mbps !

Specyfikacja:
• Pracuje w systemach: Windows 98SE, NT, ME, 2000, XP, Vista, 7 i nowsze.
• Kolor: Niebieski

•
•
•

•

Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też
zniszczenie urządzenia.
Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Nie zginaj kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
Nigdy nie wkładaj 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.
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą
spowodować zadławienie.

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

