
HUB USB 2.0 7 PORTÓW + ZASILACZ 
MODEL: AK44

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe
• Możliwość podłączenia przy włączonym komputerze
• Prędkość do 480Mbps
• Kompatybilny z USB 1.0, 1.1 i USB 2.0
• Zasilany z portu USB 
• W komplecie zasilacz sieciowy 230V niezbędny w przypadku podłączania urządzeń USB o dużym 

poborze prądu.
• Działa z windows 98SE/ME/2000/XP i nowszymi 
• Wymiary: 98mm x 49mm x 20mm 

2. Instalacja i uruchomienie
1. Włącz komputer i zaloguj się do systemu.
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.
4. Jeżeli korzystasz z wielu urządzeń USB mających duże zapotrzebowanie na prąd – np dyski przenośne 
2,5Cala, podłącz do huba USB dodatkowo zasilacz sieciowy, który znajdziesz w komplecie.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej 
eksploatacji

1. Urządzenie przeznaczone do użytku tylko i wyłącznie z komputerem.
2. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
3. Chronić przed gorącem i wodą.
4.. 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.
5. Nie ciągnać za kabel zasilacza. Nigdy nie używać zasilacza, gdy jest on w jakikolwiek sposób uszkodzony –
grozi porażeniem prądem i pożarem.

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

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o 
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości 
sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w 
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się 
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
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