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CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
 Concentrador USB 3.0 de 4 porta 
 Um manual do utilizador  
 Um cabo USB 3.0 suplementar de 100 cm 
 Um adaptador 5 V 2 A 

 
CARATERÍSTICAS 
 Fácil de utilizar - suporta o funcionamento simultâneo de 4 portas 
 Portátil e facilmente acessível no ambiente de trabalho 
 Suporta transferência de dados até 5 Gbps 
 USB 3.0, USB 1.1 e USB 2.0 compatível 
 Carregamento rápido BC1.2 
 Indicador LED 
 Suporta os dispositivos: Telemóvel, teclado, HDD, Leitor de Cartões, Ventoinha 

USB, rato, scanner, unidade de memória USB, impressora, consola de jogos, 
câmara digital, etc. 

 
REQUISITOS DO SISTEMA 
 PC com Window XP/Vista/7/8/10, Mac9.1 ou superior 
 Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 50 °C 
 Temperatura de Armazenamento: -20 °C ~ 60 °C 

 
INSTALAÇÃO 
Window XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac9.1 ou superior 

1. Ligar o computador e aguardar até o sistema terminar as operações de 
arranque  

2. Ligar o computador ao concentrador USB usando o cabo USB incluído. 
3. Ligar a ficha USB ao seu computador 
4. Ligar as fichas USB dos dispositivos periféricos (impressora, scanner, etc.) 

ao concentrador USB. 
 
Nota: Se instalado incorretamente ou de forma inadequada utilizado numa zona de estar, o 
aparelho pode causar interferências em rádios e outros aparelhos eletrónicos. O uso 
apropriado é quando o aparelho, tanto quanto possível, é operado com cabos de ligação 
blindados (com produtos de rede adicionalmente aos cabos blindados de categoria 5 e 
superior). O aparelho foi testado e está dentro dos limites dos acessórios de computador da 
Classe B em conformidade com os requisitos da EN 55022. 
Advertência: Este dispositivo está em conformidade com teste de categoria B - pode causar 
interferências na zona de estar, neste caso o operador pode solicitar que sejam 
implementadas as medidas apropriadas e que por este motivo possam surgir. Declaração de 
conformidade: Este dispositivo está conforme os requisitos EMC conforme a EN 55022 
Categoria B para ITE e EN 55024. Os dispositivos com fonte de alimentação externa ou 
integrada também cumprem os requisitos da EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3. Deste modo, os 
requisitos fundamentais de proteção da diretriz EMV-2014/30/EU são cumpridos. A 
conformidade CE foi comprovada. As declarações correspondentes são disponibilizadas pelo 
fabricante. 
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