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Korte Installatiehandleiding 
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INHOUD VAN DE VERPAKKING 
 USB 3.0 HUB met 4 poorten 
 Eén gebruikshandleiding  
 Eén extra 100 cm USB 3.0 kabel 
 Eén 5 V 2 A adapter 
 

KENMERKEN 
 Simpel in gebruik – ondersteunt gelijktijdige werking van 4 poorten 
 Draagbaar en eenvoudig toegankelijk op uw bureaublad 
 Ondersteunt gegevensoverdracht op snelheden tot op 5 Gbps 
 USB 3.0, USB 1.1 en USB 2.0 compatibel 
 BC1.2 snel opladen 
 LED-indicator 
 Ondersteunde apparatuur: Mobiele telefoon, toetsenbord, HDD, kaartlezer, 

USB-ventilator, muis, scanner, USB-flash, printer, spelconsole, digitale camera, 
enz. 

 
SYSTEEMVEREISTEN 

 PC met Window XP/Vista/7/8/10, Mac9.1 of hoger 
 Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 50 °C 
 Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 60 °C 

 
INSTALLATIE 
Window XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac9.1 of hoger 

1. Schakel uw computer in en wacht totdat het systeem volledig is gestart  
2. Sluit uw computer aan op de USB-hub d.m.v. de inbegrepen USB-kabel. 
3. Sluit de USB-stekker aan op uw computer 
4. Sluit de USB-stekkers van uw randapparatuur (printer, scanner, enz.) aan op 

de USB-hub 
 
Opmerking: Het apparaat kan interferentie veroorzaken in radio’s en andere elektronische 
apparatuur wanneer verkeerd geïnstalleerd of gebruikt. Correct gebruik is wanneer het 
apparaat, zo ver als mogelijk, wordt gebruikt met afgeschermde aansluitkabels (met 
netwerkproducten en afgeschermde kabels van categorie 5 of hoger). Het apparaat is getest 
en valt binnen de limieten van klasse B computerapparatuur volgens de vereisten van EN 
55022. 
Waarschuwing: Dit apparaat is in overeenstemmin g met testcategorie B – het kan 
radio-interferentie veroorzaken in woongebieden; in dit geval kan de operator eisen dat 
gepaste maatregelen worden getroffen om dit te verhelpen. Verklaring van conformiteit: Het 
apparaat voldoet aan de EMV-vereisten volgens EN 55022 voor ITE en EN 55024. Apparatuur 
met externe of geïntegreerde voeding voldoet bovendien aan de vereisten van EN 61000-3-2 
en EN 61000-3-3. De essentiële beveiligingsvereisten van de richtlijn EMV-2014/30/EU 
worden op deze wijze voldaan. De CE-conformiteit is bewezen. De relevante verklaringen 
pertinent zijn gedeponeerd bij de fabrikant. 
 
www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Duitsland 


