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Vlastnosti: 

Úvodem vám děkujeme za zakoupení nejnovějšího výrobku DA-70300-1: Adaptérový kabel USB 

3.0 na SATA II.  

Může být snadno připojen k počítači a 2.5”/3.5” HDD a vy si vychutnáte velkou rychlost přenosu 

dat mezi nimi. Také je možné připojení jiných zařízení, které mají SATA port. Navíc je délka USB 

3.0 kabelu 120 cm takže můžete HDD umístit na jakékoliv vhodné místo. 
 

Technické specifikace: 

● Vyhovuje specifikaci Universal Serial Bus 3.0, zpětná kompatibilita se specifikací USB 2.0, & USB 1.1. 

● UASP podporuje příkazy ve frontě, 20% navýšení ve špičkovém výkonu, větší možnosti 

náhodného přístupu, >50% snížení při vysokém výkonu CPU.  

● Podpora SATA 1.5Gbps/3.0Gbps zprostředkování rychlosti 

● Podpora SATA 2.5” a 3.5” HDD až do 2 TB 

● Napájení: Vstup: AC 100~240,50/60 Hz, Výstup: DC 12 V 2 A 

● LED indikace 

● Podpora Windows 10/8.1/8/7/Vista32-bit(SP1)/XP(SP1/SP2/SP3) 
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POUŽITÍ: 

1. Zkontrolujte váš pevný disk, USB 3.0 NA SATA II adaptérový kabel a AC napájecí zdroj jsou 

připraveny k použití.  

2. Připojte SATA port výrobku k pevnému disku (zařízení se SATA portem). 

3. Připojte napájení k výrobku, je-li výrobek správně napájen červená LED bude svítit.  

4. Připojte USB 3.0 port výrobku k USB 3.0 portu PC je-li připojení v pořádku LED bude svítit 

(červená & modrá LED budou svítit zároveň poté můžete volně přistupovat k datům). 

5. Po připojení bude pevný disk automaticky detekován a poté můžete přistupovat k datům. 

(Modrá LED bude blikat u přístupu k datům.) 
 

POZNÁMKA: 

1. Umístěte prosím výrobek na stůl nebo na stabilní povrch a ujistěte se, že je správně upevněn 

po připojení k pevnému disku. Potom ho prosím připojte k napájení, jestliže pevný disk 

pracuje nevyjímejte ho jinak může dojít ke ztrátě dat a dokonce k poškození pevného disku.  

2. Jestliže systém nemůže automaticky rozpoznat zařízení potom musíte zformátovat pevný 

disk pomocí "Řízení disků" nebo "Obslužného programu disku". 

3. Přenosová rychlost může být stejná jako u USB 3.0 v případě, že má PC také USB 3.0 port u 

přístupu k datům. 

4. Zkontrolujte prosím zdali je zařízení připojeno k USB 3.0 portu nebo ne jestliže nikoliv 

přenosová rychlost se nebude rovnat USB 3.0. Uvědomte si, že existují nějaké odlišnosti při 

aktuální přenosové rychlosti kvůli různým pevným diskům. 
 


