
 

 

DA-70200-1 • Gebruikshandleiding 

USB 2.0 NAAR IDE & SATA Kabel 

 

1. Eigenschappen 
 

 Ondersteunt SATA spreid-spectrum zender  

 Ondersteunt SATA II Asynchrone Signaalherstel (Hot-Plug) functie  

 Conform USB 2.0 (Hi-Speed USB) elektrische specificaties  

 Conform USB Massa Opslagklasse Alleen-Bulk Transportspecificaties  

 Ondersteunt 480Mbps High-Speed (HS) en 12Mbps Full-Speed USB werking  

 Ondersteunt ATA/ATAPI-7  

 Ondersteunt ATA/ATAPI Ultra DMA Modus  

 Ondersteunt ATA/ATAPI PAKKET commandefunctieset  

 Ondersteunt ATA/ATAPI LBA48 adresseringsroutine  

 Ondersteunt dual LUN (Logisch Eenheidsnummer) voor USB naar ATA/ATAPI 

 Ondersteunt Windows 7/8/8.1, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, 98SE  

 Driverinstallatie vereist voor Windows 98SE 

 

Productintroductie 
 

 
 
1. USB 2.0 A Mannelijk 

2. IDE-poort voor 2,5’’ IDE harde schijf 

3. Voedingsaansluiting voor ingang 5V voedingsadapter 

4. SATA-poort voor 2,5’’/3,5’’ SATA harde schijf 
5. IDE-poort voor 3,5’’ IDE harde schijf  

6. Aan/uit-indicatior  
7. Actief: Het lampje blijft knipperen wanneer het de 2,5’’/3,5’’ SATA /IDE harde schijf detecteert of tijdens de overdracht 

van gegevens. 

⑥ Aan-/uitindicator
⑦ Actief 

Gelijkspanning voedingsingang

2,5’’ IDE harde schijf

USB 2.0-poort 

SATA-poort 

3,5’’ IDE harde schijf



Gebruiktips voor installatie van de harde schijf voor 3,5’’ IDE harde schijven 
(1) Sluit een IDE harde schijf aan op de “USB 2.0 naar SATA & IDE-kabel”.  

(2) Sluit de externe voedingsadapter aan op de 3,5’’ IDE harde schijf. 

(3) Schakel de voedingsadapter in, sluit de “USB 2.0 naar SATA & IDE-kabel” aan op de USB-poort van de PC. De PC 

detecteert het apparaat en de 3,5’’ IDE harde schijf automatisch.  

 

 
 

Voor 2,5’’ IDE harde schijf 
(1) Sluit de 2,5” IDE harde schijf aan op de “USB 2.0 NAAR SATA & IDE-Kabel”. 

(2) Schakel de “USB 2.0 naar IDE & SATA-kabel” aan op de USB-poort van de PC. De PC detecteert het apparaat en 

de 2,5’’ IDE harde schijf automatisch.  

 

 
 
Voor 2,5’’/3,5’’ SATA harde schijf 
(1) Sluit de 2,5’’/3,5’’ SATA harde schijf aan op de “USB 2.0 naar SATA & IDE-kabel”. 

(2) Sluit de externe voedingsadapter aan op de 2,5’’/3,5’’ SATA harde schijf. 

(3) Schakel de voedingsadapter in, sluit de “USB 2.0 naar SATE & IDE-kabel” aan op de USB-poort van de PC. De PC 

detecteert het apparaat en de 2,5’’/3,5’’ SATA harde schijf automatisch. 

 

 



2. Software Installatie 
 
Sluit vóór installatie de harddisk a.u.b. aan op de USB 2.0 IDE naar SATA Kabel 

 

Windows 98SE 
Herstart de computer a.u.b. nadat de driver is geïnstalleerd en steek de USB 2.0 NAAR IDE&SATA KABEL vervolgens 

in de computer. Dit is uiterst belangrijk.  

 

1) Plaats de meegeleverde CD in de CD-ROM en dubbelklik op “setup.exe” 

 
 
2) Installatie van de driver begint nu. 

 

3) Klik op ‘Finish’ wanneer het volgende scherm verschijnt. 

 

 

 
4) Steek de USB 2.0 NAAR IDE&SATA KABEL a.u.b. in de computer.  

Het systeem zal de kabel identificeren en installeren. 

 
Windows ME/2000/XP/Vista/7/8 

 

Deze OS platformen vereisen geen driverinstallatie. 

 

3. Verificatie 
Volg a.u.b. het pad "Mijn computer” en "My computer” -- > “System Properties” -- > “Device Manager" en selecteer  

het tabblad "Harddisk controllers” om het volgende scherm te openen. 

 



 
 
4. Driver Verwijderen 
 

1) Haal de USB 2.0 NAAR IDE&SATA KABEL uit de USB poort van de computer 

 

2) Open vervolgens het programma "Add or Remove Programs" via het volgende pad:  

Start/ Bedieningspaneel/ Programma’s Toevoegen of Verwijderen.  

 

3) Klik in het volgende scherm a.u.b. op ‘JMicron USB Disk Driver’ en vervolgens op “ADD/Remove…”  

om de driver te verwijderen. 

 
 



5. Indien u een gloednieuwe HDD gebruikt 
 

1) Gebruik a.u.b. "Fdisk" om de capaciteit van uw HDD in te stellen, al zal dit wel alle gegevens op de HDD wissen. 

2) Formatteer uw HDD via de standaard procedures. Als u uw nieuwe HDD niet kunt vinden,  

volg dan a.u.b. de stappen in Veelgestelde Vragen-1 

 

Opmerking: "Fdisk" of "Formatteren" zal alle gegevens en programma’s op de geselecteerde HDD wissen.  

Zorg ervoor dat de HDD geen gegevens bevat of maak een back-up van de gegevens. 

 
6. Veelgestelde Vragen 
 

V: Ik zie het icoontje rechtsonder in de hoek van het scherm, maar ik kan mijn externe HDD nog steeds niet vinden. 

A: a. Zorg er a.u.b. voor uw HDD correct te installeren. 

 b. Zorg er a.u.b. voor uw HDD in te stellen op de "Master" positie. 

  c. Controleer a.u.b. of de correcte driver voor deze USB HDD is geïnstalleerd. 

 d. Controleer a.u.b. of uw HDD is geformatteerd. Zo niet, formatteer eerst uw harddrive a.u.b. 

 e. Als u er zeker van bent dat alle hardware en software correct is geïnstalleerd,  

 volg dan a.u.b. de volgende stappen om uw HDD te vinden. 

  i. Open "Control Panel" en het "System" icoontje. 

  ii. Dubbelklik hierop om een "System Manager" te vinden. 

  iii. Zoek naar een "Disk drivers" categorie. U dient hier 3 drivers te vinden, dubbelklik op de HDD. 

  iV. Zoek naar de “Instelling” toets en selecteer de optie “Removable Drive”. 

V. Uw computer zal automatisch een nieuwe letter toewijzen aan deze USB HDD nadat uw computer is herstart. 

 

7. Opgelet!! 
 

a. Neem a.u.b. contact op met uw dealer als u twijfelt over welke OS u gebruikt. 

b. Gebruik deze USB HDD a.u.b. niet in een vochtige omgeving of in hoge temperaturen. 

c.  Mocht uw eerste installatie zijn mislukt, verwijder dan a.u.b. eerst het verkeerde apparaat via het pad:  

path=Control Panel > System > System Properties > Device Manager > Please remove the items  

with "?" or "!" mark.(Verwijder a.u.b. de onderwerpen met een "?" of "!" markering.) 

 


