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Hızlı Kurulum Kılavuzu 
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PAKET İÇERİĞİ 

 4 bağlantı noktalı USB 3.0 HUB 
 Bir Kullanım Kılavuzu  
 Bir ekstra 100 cm USB 3.0 kablosu 
 Bir adet 5 V 2 A adaptör 

 

ÖZELLİKLER 
 Kullanımı kolay; 4 bağlantı noktasının aynı anda çalışmasını destekler 
 Taşınabilir ve masaüstünüzde kolayca erişilebilir 
 5 Gbps kadar veri aktarım hızını destekler 
 USB 3.0, USB 1.1 e USB 2.0 uyumlu 
 BC1.2 hızlı şarj 
 LED gösterge 
 Desteklediği cihazlar: Mobil telefon, klavye, HDD, Kart Okuyucu, USB Fan, fare, 

tarayıcı, USB Flash, yazıcı, oyun tablası, dijital kamera vb. 
 

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 
 Windows XP/Vista/7/8/10, Mac9.1 veya üzeri işletim sistemine sahip bilgisayar 
 Çalışma sıcaklığı: 0 °C ~ 50 °C 
 Saklama Sıcaklığı: -20 °C ~ 60 °C 

 

KURULUM 
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac9.1 veya üzeri 

 Bilgisayarınızı açıp, sistemin önyüklemeyi tamamlamasını bekleyin  
 Bilgisayarınızı USB hub’a ürünle verilen USB kablosunu kullanarak bağlayın. 
 USB ucunu bilgisayarınıza takın 
 Çevre birimlerindeki (yazıcı, tarayıcı vb.) USB fişlerini USB hub’a bağlayın. 

 
Not: Yaşama alanında hatalı şekilde kurulursa veya yanlış şekilde kullanılırsa cihaz, 
radyolarda ve diğer elektronik cihazlarda parazite neden olabilir. Uygun kullanımın cihazın 
gerçekleştirlebildiği kadarıyla blendajlı bağlantı kablolarıyla kullanılmasıdır (ağ ürünleriyle 
kategori 5 ve üzeri blendajlı kablolarına ek olarak). Cihaz test edilmiştir, EN 55022'nin 
gerekliliklerine göre sınıf B bilgisayar donanımı limitlerinin içerisindedir. 
Uyarı: Bu cihaz, test kategorisi B ile uyumludur, yaşama alanında radyo parazitine neden 
olabilir; bu durumda kullanıcı bu nedenden dolayı kaynaklanan uygun önlemlerin 
uygulanmasını talep etmelidir. Uygunluk beyanı: Cihaz, ITE için EN 55022 EN 55024'e göre 
EMV gereksinimlerini karşılamaktadır. Buna ek olarak harici veya tümleşik güç kaynağına 
sahip olan cihazlar, EN 61000-3-2 ve EN 61000-3-3'ün gerekliliklerini yerine getirir. Bu suretle 
EMV-2014/30/EU yönergesinin temel koruma gereksinimleri yerine getirilmiş olur. CE 
uygunluğu kanıtlanmıştır. İlgili beyanlar, üretici ile yerleştirilmiştir. 
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